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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด�าเนินการผลิต
บัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ รูปแบบการด�าเนิน
งานเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงองค์
ความรู้ระดับนานาชาติ ภารกิจส�าคัญนี้จะท�าให้เกิดสังคมแห่งปัญญา
ในทุกระดับของประเทศ
 ปีงบประมาณ 2558 นอกจากการด�าเนินงานให้บรรลุเป้า
หมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้เตรียม
ตนเองเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนมีโครงการและกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
จีนต่อเนื่องกันมาจากปีก่อนฯ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับ
นักศึกษาและอาจารย์ท�าให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายประเทศและต่าง
ประเทศ ครอบคลุมประชาคมอาเซียน จีน ยุโรป และออสเตรเลียอย่าง
เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยได้ดูแลระบบงบประมาณ ระบบบริหาร
บุคคลการจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพระดับมาตรฐาน อุดมศึกษาผลิต
บัณฑิตที่ทั้งเก่งและดีไปพัฒนาสังคมไทย
 ขอขอบคุณผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินงานให้ลุล่วงประสบ
ความส�าเร็จในระดับดีมาก รายงานนี้จะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับบุคคล องค์กรหน่วยงานภายในและภายนอก ที่จะน�าไปใช้ตาม
ควรแก่กรณี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
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ตราสัญลักษณ์ และต้นไม้ ประจ�ามหาวิทยาลัย

สีประจ�ามหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

สี  ในตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า ดังนี้

“ม่วง - ขาว” เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีที่มา

จ ากสม เด็ จ เจ ้ า พ ระย าบรมมหาศรี สุ ริ ย ว งศ ์ 

(ช่วง บุนนาค) ออกปฏิบัติราชการด้วยผ้านุ่งเยียรบับ

สีม่วงจนเป็นที่ชินตาของบุคคลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี2 วง

ซ ้อนกันภายในเป ็นตราพระราชลัญจกรประจ�า

พระองค์รัชกาลที่ 9  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ภายนอก

เป็นช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยด้านล่างเป็นอักษรภาษา

อังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ

สีน�้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย คือ  ต้นชงโค  (Bauhinia 

purpurea Linn.)  ชงโคมีกลีบดอกสีม่วงชาวอินเดีย  

ถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวะโลก

2
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ปรัชญา
“มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชั้นน�า”

 

คติพจน์ประจ�ามหาวิทยาลัย
สจฺจ�เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยามุ ่ งมั่นที่จะ

สร้างคุณภาพการศึกษาพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตบัณฑิต

คุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทาง

วิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิต

สาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัย

คุณภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1.สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม 

2.วิจัยสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

3.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

4.ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา

เป ็นสถานศึกษาที่ก ่อตั้ งมายาวนานกว ่า100ป ี 

สถานศึกษาอันมีช่ือว่า“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

เกิดจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียน

แบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัด

ตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยา

ภาสกรวงศ ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป ็น

ประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยา

สีหราชเดโชชัยหลานปู ่ของสมเด็จเจ ้าพระยาฯ

ได้น้อมเกล้าฯถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่

กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียนให้

ช่ือว่า“โรงเรียนราชวิทยาลัย”เปิดเรียนตั้งแต่วัน

ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียก

ว่า“โรงเรียนฟากขะโน้น”หรือ“โรงเรียนบ้านสมเด็จ

เจ ้าพระยา”ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ 

การแต่งกาย นุ่งผ้าสีครามแก่เสื้อขาวมี นายเอ ซี 

คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ครั้นต่อมาการศึกษาขยาย

ตัวขึ้นเป็นล�าดับท�าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราช

วิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ต�าบลไผ่สิงโตปทุมวันข้างวัง

สระปทุมจวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯก็ว่างลงในขณะ

น้ันการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร

เหลื่ อ มล�้ า กั นมาก เนื่ อ ง จ ากคุณภาพของครู

แตกต่างกัน  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียน

ฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  เรียกว่า 

“โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส�าหรับผลิตครูที่มี

คุณภาพ เพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวัน

ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2446 มีหลวงบ�าเหน็จวรญาณ

เป็นอาจารย์ใหญ่การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้น

ได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น  จึงท�าให้เกิด

ความจ�าเป็นท่ีจะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯท่ีนี่

ลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มี

อยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียน

ประจ�า จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ 

ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครู  ฝั่ง

ตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์

ฝั่งตะวันตก”เมื่อ พ.ศ.2449 มีขุนวิเทศดรุณกิจ เป็น

อาจารย์ใหญ่และต่อมาเรียกว่า“โรงเรียนฝึกหัด

อาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พ.ศ.2456 พระบาท

สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ ้าอยู ่หัวได้โปรดเกล้าฯ 

ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไปสังกัดเป็นแผนกหน่ึงของโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)แต่

ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458 จึงได้ย้ายโรงเรียน

ฝึกหัดอาจารย ์ไปอยู ่ ท่ีวังใหม่(กรีฑาสถานแห่ง

ชาติในปัจจุบัน) ท�าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ 

ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม ณ 

จวนสมเด็จเจ้าพระยาข้ึนใหม่เรียกว่า“โรงเรียนมัธย

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.

2458 รับนักเรียนประจ�าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้า

ร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียน

มัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัด

พิชัยญาติ)  และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยา

ประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยม

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา      เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมา

ตั้งแต่อดีต สีประจ�าโรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษร

ย่อของโรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ�าโรงเรียนคือ 

“สจฺจ�เว อมตา วาจา” และตราประจ�าโรงเรียนคือ รูป

เสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์สัญลักษณ์ที่กล ่าวมานี้ เป ็น

รากฐานส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน 

ประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เมื่อพ.ศ.2473 ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียน

มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถานที่นี้จึงถูกร้ือถอนไม่สามารถท�าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไปพระยาวิเศษ

ศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ                         

เพ่ือขอแลกเปลี่ยนสถานท่ีกับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ�านวนน้อยดังนั้น

สถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลัง

มหาสมบัติยังได้มอบที่ดินบริเวณต�าบลบางไส้ไก่และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพ่ือสร้างหอนอนและ

ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่พ.ศ.2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7  –  ม.8)

ใน พ.ศ.2484  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู อีกแผนกหนึ่งมีชื่อ

เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครู

แห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยค

ครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ�า ต่อมาใน พ.ศ.2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

ใน พ.ศ.2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปล่ียนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นล�าดับในปี พ.ศ.2516 ได้เปิด

สอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการ

ศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการอื่นเพิ่ม

ขึ้นได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  

นับเป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รวมกลุ่ม กับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร์” 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู”  

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และ

จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถ  จัดการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

จนกระทั่งวันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

พระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ    แต่ละ

แห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษาให้เรียกช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิมสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         

จึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาท่ีมีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอดและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษา    

ทุกคนที่ได้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
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ประวัติ
สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็น

มหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่าง

ใหญ่หลวงท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและชุมชนใกล้เคียงเนื่องจาก

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณ

โดยรอบเคยเป็นจวนและท่ีดินของท่านมาก่อนทุกๆคนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งน้ีจึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนาม

ท่านว่า“เจ้าพ่อ”และเรียกตนเองว่า“ลูกสุริยะ”เน่ืองจากท่าน

ได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นตราประจ�าตัวและยึดถือเป็น

สัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ 

(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจันเกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 

พ.ศ.2351 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน   บรรพบุรุษ

ของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดีคนส�าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่างๆ  เป็น

อย่างดีเนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดี

ว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมา

ก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษา

อังกฤษสามารถพูดและ  อ่านต�าราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่าง

คล่องแคล่ว  ท่านได้คบหากับชาวตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยใน

สมัยนั้น   โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ ท่านยังเป็นบุคคลส�าคัญในการ

เจรจาและท�าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทย  ใน

สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4  โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความ

สามารถในการต่อเรือแบบฝรั่งจนสามารถต่อเรือก�าปั่นขนาดใหญ่ 

เป็นจ�านวนมากหลายล�า ท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่น เช่น 

วรรณคดี การค้า การปกครอง    เป็นต้น 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก 

ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการ มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาล

ที่ 5  ที่ต�าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุห

กลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 4  และด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการ

แผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่

ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้รับ

แต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่

พิราลัย นับเป็นมหาบุรุษ   คนส�าคัญของประเทศ

ชาติท่ีประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์

แก่คนทั้งปวงดังบันทึกของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง 

ทูตอังกฤษท่ีเข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาล 

ที่ 4  ซึ่งกล่าวว่า “เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้า

ไม่เป็นคนเจ้ามารยาหรือคนรักบ้านเมืองของตน

ก็ตามต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล�้าหน้าคนทั้ง

หลายที่เราได้พบในที่นี้  ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่าง

ผู้ดีและรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ” พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงตระหนักพระทัย    

และยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า“คร้ันถึงราชกาล

ปัจจุบันได้รับต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินฉลอง

พระเดชพระคุณโดยอัธยาศัยเที่ยงธรรม ซื่อตรงแล

มิได้แลเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็น

คุณประโยชน์โดยทั่วกันและเป็นแบบอย่างต่อไป

ภายหน้า สิ้นกาลนาน”

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับ

ท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน 4  คนใน

บั้นปลายชีวิตของท่านมักจะพักอยู ่เมืองราชบุรี  

และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลอง

กระทุ่มแบน  จังหวัดราชบุรี รวมอายุ 74 ปี เมื่อ

วันที่ 19  มกราคม พ.ศ.2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดพิธีร�าลึกถึงท่านใน

วันที่ 19  มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้าย

วันพิราลัย”สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

จึงเป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถาบันแห่งนี้ที่จะ

ประกอบคุณความดีทั้งปวงและความสามัคคีต่อกัน

เพื่อเทิดทูนเกียรติของท่านตลอดไป
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ปูชนียสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทุกท ่านที่ เข ้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ

เจ ้าพระยาจะแลเห็นอนุสาวรีย ์สมเด็จเจ ้าพระยาบรม             

มหาศรีสุริยวงศ์ เป็นสง่าของสถาบัน อนุสาวรีย์แห่งนี้ก่อสร้าง

มาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2519  และส�าเร็จเรียบร้อยใน

ปีต่อมา คือ วันที่ 19 มกราคม 2520  ด้วยความร่วมมือจาก

คณาจารย์ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า     บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศิษย์เก่าของสถาบันทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้า

พระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้สละก�าลังกายก�าลังใจและ

ก�าลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้คือ เพื่อร�าลึกถึงพระคุณ   ของสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์และเทิดทูนเผยแพร่เกียรติประวัติของ

ท่าน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเครื่องผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดสร ้างอนุสาวรีย ์“สมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์”ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร้างอนุสาวรีย์

แห่งนี้ แล้วสถาบันยังได้น�าเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัด

ตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของ

สถาบันแห่งนี้ และได้ด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน นอกจาก

นี้ยังได้น�าเงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดัง

กล่าว มาบูรณะและก่อสร้างปูชนียสถานที่ส�าคัญ อีกแห่ง

หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 

ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ หรือ ศาลเจ้าพ่อ”เป็นศาลที่

ประดิษฐานรูปปั้นคร่ึงองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึกวิเศษศุภวัตร์หันหน้าไปทางทิศ

ตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่

ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดี

ในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาใน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นอกจากนี้ยังมี “ศาล

เก่าหรือศาลเจ้าท่ี”ต้ังอยู่ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มี

ลักษณะคล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้าง

ขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร เมื่อปี พ.ศ.2544  

คณะกรรมการด�าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต ได้ท�า

พิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต   ซึ่งมีความ

สวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

สำานักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

สำานักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำานักคอมพิวเตอร์

สำานักกิจการนิสิต-นักศึกษา

สถาบันภาษา

สำานักโรงเรียนสาธิต

หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม

ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

สำานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำานักบริหารจัดการรายได้
และสิทธิประโยชน์

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

หมายเหตุ

1. หน่วยงานตามกรอบใน  พรบ.

2. หน่วยงานที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัย

3. หน่วยงานที่เตรียมการจัดตั้งขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์

สำ�นักง�นคณบดี

8

โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ�าปาทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์

ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 

นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
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กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  

กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว

อาจารย์วิกรม  ศุขธณี

อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์
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คณะกรรมการ
อ�านวยการมหาวิทยาลัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี

6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี

9 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

11 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

12 อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

19 อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

20 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ�านวยส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

21 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

22 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

23 อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค�า ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

25 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

26 อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ�านวยส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

28 นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

31 นายสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ฯ

32 นางจันทร์จิรา ภูระกูลสุขสถิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ
กองนโยบายและแผน
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คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี

6 รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี

10 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

11 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

13 อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

19 อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

20 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

21 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

22 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ

23 อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค�า ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

25 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

27 นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

30 อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์
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1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี

6 รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี

10 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

11 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

13 อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

19 อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

20 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

21 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

22 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ

23 อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค�า ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

25 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

27 นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

30 อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)
31 อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

33 อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ปั้นหุ่น รองคณบดีคณะครุศาสตร์

35 อาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

36 อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

37 อาจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

39 อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก�าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

41 อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

42 อาจารย์วนิดา ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

43 อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

46 อาจารย์พรรณนา พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

47 อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

48 อาจารย์สุเมธ ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

49 อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

52 อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

53 อาจารย์วาปี คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

55 อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

56 อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

57 อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

58 อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

59 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

60 อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ
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คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)
61 อจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

62 อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

63 อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

64 อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

65 อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

66 อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

67 อาจารย์สุภัทรา โกษะโยธิน รองผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

68 อาจารย์ธนัญญา คนอยู่ รองผู้อ�านวยการส�านักโรงเรียนสาธิต

69 อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

70 อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

71 อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

73 อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

74 อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

75 อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

76 อาจารย์จักรพงษ์ กังวานโสภณ รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและพัฒนา

77 อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและพัฒนา

78 อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและพัฒนา

79 อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

80 อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

82 อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

83 อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

84 อาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

85 อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว รองผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

86 นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ
กองนโยบายและแผน
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คณะกรรมการ
สภาวิชาการ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา       เกณฑ์มา ประธานกรรมการ

2 ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7 นายประวิน พัฒนะพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ กรรมการผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณะครุศาสตร์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา      พงศ์พัฒนโยธิน     กรรมการผู้แทนคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร กรรมการผู้แทนวิทยาลัยการดนตรี

13 อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี กรรมการผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการและเลขานุการ

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

16 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

2 นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นายชาญชัย โชคอ�านวยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5 พันต�ารวจเอกฐาประวิชญ์ อินทะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6 นายดุสิต ปิยะทัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7 นายท�านาย  ราชโคตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8 พลเรือตรีธีรัช  หทยีช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9 ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นายประสาร เรืองสุขอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11 ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12 นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ บุญลิขิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14 นายวันชัย ยุกแผน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15 นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16 นายสนิท  จรอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17 นายสมปอง  สิงห์ชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18 นายสมพงษ์ สุวรรณคู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19 นายสมพร  ทิมแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20 พลโทอิสระ วัชรประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21 นายอิสรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

22 นายศุภกิจ  อาจวิชัย กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต

23 นายบันเทิง  แผ่นงาม กรรมการจากประธานสภานิสิต

24 นายวัชศักดิ์  จันทรกูล กรรมการจากนายกองค์การบริหาร น.ศ.

25 นายธีระ ภิรมย์พงษ์ กรรมการจากประธานสภานักศึกษา

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

1 ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ

2 นายสมเชาว์ เกษประทุม กรรมการ

3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ

4 ดร.ดิเรก พรสีมา กรรมการ

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 

7 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค�าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 

8 อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2 อาจารย์วรรณภร ศิริพละ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

3 อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

4 อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

5 อาจารย์ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

6 อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

7 อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

8 อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

9 อาจารย์สุรศักดิ์ เชื้องาม คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

10 อาจารย์ภาษิต ทินนาม คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ อ่อนตา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

12 อาจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

13 อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

14 อาจารย์สุนาทะ พงศ์เกียรติ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

15 นางสาวชืนชีวิน พลายบัว คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

16 นางสาวพรวิภา เสือสมิง คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

17 นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

18 ว่าที่ ร.ต.นที เหมัษฐิติ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

19 นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

20 นายจักรพงษ์ เกตุจ�าปา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

21 นายบุญส่ง นาแข็ง คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ข้อมูล
งบประมาณ
By : กองนโยบ�ยและแผน
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สรุปรวมงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 แผนงาน  งบประมาณ

แผ่นดิน 

 งบรายได้  รวม 

   ผลผลิต/โครงการ 

 รวมทั้งสิ้น  582,598,300 534,005,286 1,116,603,586 

 1. แผนงบประมาณ : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  555,507,700 522,209,526 1,077,717,226 

 ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  269,116,100 430,503,936  699,620,036 

 ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  257,514,600  86,486,096  344,000,696 

 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  5,947,200  3,729,430  9,676,630 

 ผลผลิต : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  22,929,800  1,490,064  24,419,864 

 2. แผนงบประมาณ : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  9,848,700  3,544,250  13,392,950 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  6,392,100  3,494,250  9,886,350 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  3,456,600  50,000  3,506,600 

 3. แผนงบประมาณ : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 2,702,600  2,845,910  5,548,510 

 ผลผลิต : ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  2,702,600  2,845,910  5,548,510 

 4. แผนงบประมาณ : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐาน  6,394,300  5,312,400  11,706,700 

 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 6,394,300  5,312,400  11,706,700 

 5. แผนงบประมาณ : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  8,145,000  93,200  8,238,200 

 ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  8,145,000  93,200  8,238,200 
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By : กองบริห�รง�นบุคคล
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บคุลากรทัง้หมดของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
(จ�าแนกตามหน่วยงาน / คุณวฒุกิารศกึษาสายสนบัสนนุ)

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

หน่วยงาน ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะครุศาสตร์ 2 6 5 - 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 8 2 - 11

คณะวิทยาการจัดการ 1 12 2 - 15

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 1 18 1 - 20

ส�านักงานอธิการบดี 32 87 11 - 130

ส�านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 19 5 - 26

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 13 4 - 22

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม - 4 - - 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 1 1 8

ส�านักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ายอาเซียน - 5 - - 5

ส�านักคอมพิวเตอร์ 1 9 1 - 11

ส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา - 7 2 - 9

ส�านักโรงเรียนสาธิต - 7 - - 7

บัณฑิตวิทยาลัย - 6 2 - 8

ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ - 5 - - 5

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 3 5 1 - 9

วิทยาลัยการดนตรี - 1 1 - 2

หน่วยตรวจสอบภายใน - 5 1 - 6

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - 7 - - 7

รวม 48 230 39 1 318
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หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะครุศาสตร์ 2 92 41 135

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 91 17 116

คณะวิทยาการจัดการ - 74 11 85

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 4 115 35 154

ส�านักโรงเรียนสาธิต 17 25 - 42

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 2 - 2

วิทยาลัยการดนตรี - 20 3 23

รวม 31 419 107 557

บคุลากรทัง้หมดของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
(จ�าแนกตามหน่วยงาน / คุณวฒุกิารศกึษาสายสอน)

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558
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บคุลากรทัง้หมดของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
(จ�าแนกตามหน่วยงาน / สภาพการปฏบิตังิาน)

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

หน่วยงาน ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ
ลาศึกษาต่อ

รวม
บางเวลา เต็มเวลา

คณะครุศาสตร์ 141 - 6 1 148

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 118 - 6 3 127

คณะวิทยาการจัดการ 100 - - - 100

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 166 - 3 5 174

ส�านักงานอธิการบดี 130 - - - 130

ส�านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 26 - - - 26

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 - - - 22

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 4 - - - 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา 8 - - - 8

ส�านักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ายอาเซียน 5 - - - 5

ส�านักคอมพิวเตอร์ 11 - - - 11

ส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา 9 - - - 9

ส�านักโรงเรียนสาธิต 49 - - - 49

บัณฑิตวิทยาลัย 8 - - - 8

ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 - - - 5

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 11 - - - 11

วิทยาลัยการดนตรี 25 - - - 25

หน่วยตรวจสอบภายใน 6 - - - 6

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 7 - - - 7

รวม 851 - 15 9 875
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บคุลากรทัง้หมดของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
(จ�าแนกตามหน่วยงาน / ต�าแหน่งทางวชิาการ)

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม

คณะครุศาสตร์ 106 23 6 - 135

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 14 2 - 116

คณะวิทยาการจัดการ 63 16 6 - 85

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 126 23 5 - 154

ส�านักโรงเรียนสาธิต 42 - - - 42

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 2 - - - 2

วิทยาลัยการดนตรี 19 4 - - 23

รวม 458 80 19 - 557
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ข้อมูล
การจัดการศึกษา
By : สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดระบบการ

จัดการศึกษา เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล ได้มีการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณภาพ มีทักษะ

ช�านาญการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันอย่างเพียงพอ 

โดยในแต่ละระดับการศึกษาได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ภาคปกติ และ

ภาคพิเศษ ซึ่งจ�าแนกตามตารางต่อไปนี้

ข้อมูลการจัดการศึกษา

จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด/จ�าแนกตามประเภทนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา รวม

  ภาคปกติ 21,138

  ภาคพิเศษ 3,768

รวม 24,906

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาทั้งหมด จำาแนกตามประเภทนักศึกษา
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จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

 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 0 185 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,015

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 448

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 108 0 129

นิติศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 298

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 0 436

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 162

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 575 0 0 88 0 0 0 0 663

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26

รวม 0 185 830 0 906 0 0 1,010 0 21 780 0 3,732

แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติ  จำาแนกตามหลักสูตร/คณะ
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จ�านวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558
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 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 39 0 170

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 101

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 106 0 0 23 0 0 0 0 129

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 312

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110

รวม 0 34 0 0 207 0 0 529 0 131 104 0 1,005

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ จำาแนกตามหลักสูตร/คณะ
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จ�านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
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 0 1,266 6,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,056

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077 0 2,077

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 336

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 235 0 248

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 448 0 507

นิติศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 307

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 916 0 0 0 0 0 0 0 916

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 431

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 1,728 0 0 0 0 1,728

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 2,421 0 0 0 0 2,421

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 725

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 2,437 0 0 561 0 0 0 0 2,998

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 73

รวม 0 1,266 6,790 0 4,091 0 0 5,508 0 72 3,411 0 21,138

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด จำาแนกตามหลักสูตร/คณะ 
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 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 0 1,266 6,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,056

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077 0 2,077

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 336

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 235 0 248

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 448 0 507

นิติศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 307

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 916 0 0 0 0 0 0 0 916

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 431

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 1,728 0 0 0 0 1,728

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 2,421 0 0 0 0 2,421

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 725

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 2,437 0 0 561 0 0 0 0 2,998

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 73

รวม 0 1,266 6,790 0 4,091 0 0 5,508 0 72 3,411 0 21,138

จ�านวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
จ�าแนกตามหลักสูตร/คณะ

 หลักสูตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

รวม

2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนือ่ง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนือ่ง)

 4 ปี 5 ปี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

 4 ปี 5 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต 0 105 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 80 0 329

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 123

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 51 0 178

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 252

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 415 0 0 84 0 0 0 0 499

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 316

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 4 1230 0 0 0 0 1,234

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 362

รวม 0 105 34 0 725 0 4 1,992 0 376 532 0 3,768

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด จำาแนกตามหลักสูตร/คณะ 
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จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 -2557 
จ�าแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทนักศึกษา

คณะ ระดับการศึกษา รวม

ปริญญาตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี ประกาศนีย

บัตรฯ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

4 ปี 5 ปี

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ครุศาสตร์ 0 0 296 2 1,964 26 0 101 1 310 0 10 2,261 449

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2 1,225 295 0 0 0 0 7 229 0 0 1,232 526

วิทยาการจัดการ 0 75 2,101 529 0 0 0 0 0 80 0 0 2,101 684

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150 257 1,330 105 0 0 0 0 0 2 0 4 1,480 368

รวม 150 334 4,952 931 1,964 26 0 101 8 621 0 14 7,074 2,027

หน่วยนับ : คน
ข้อมูล ณ กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด จำาแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทนักศึกษา
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จ�านวนผู้คงอยู่การศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 -2557 
จ�าแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทนักศึกษา

จ�านวนผู้เข้าใหม่การศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 -2557
จ�าแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทนักศึกษา

คณะ ระดับการศึกษา รวม

ปริญญาตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี ประกาศนีย

บัตรฯ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

4 ปี 5 ปี

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ครุศาสตร์ 0 0 1,610 112 8,459 87 0 84 0 326 0 0 10,069 609

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 2 5,390 1,293 0 0 0 0 8 352 0 0 5,400 1,647

วิทยาการจัดการ 14 14 7,647 3,008 0 0 0 0 0 37 0 0 7,661 3,059

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 604 4,409 685 0 0 0 0 0 34 0 29 4,480 1,352

รวม 87 620 19,056 5,098 8,459 87 0 84 8 749 0 29 27,610 6,667

คณะ ระดับการศึกษา รวม

ปริญญาตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี ประกาศนีย

บัตรฯ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

4 ปี 5 ปี

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ครุศาสตร์ 0 0 581 78 1,516 0 0 0 0 133 0 0 78 133

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 2,111 408 0 0 0 0 0 181 0 0 408 181

วิทยาการจัดการ 0 0 3,393 1,219 0 0 0 0 0 7 0 0 1,219 7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 331 1,965 365 0 0 0 0 0 32 0 0 490 363

รวม 125 331 8,050 2,070 1,516 0 0 0 0 353 0 0 2,195 684
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ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ไ ด้ ดำ า เ นิ น ก า ร

จัดการศึกษาแบบกระจายอำานาจ	 การบริหารจัดการสาขา

วิชา	 ด้วยการส่งเสริมจากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	 ในปี

การศึกษา	 2558	 หน่วยงานที่บริการการเรียนการสอนได้แก่	

บัณฑิตวิทยาลัย	 คณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	วิทยาลัยการดนตรี	และสำานักโรงเรียนสาธิต

สร้างบัณฑิต
คุณภาพสู่สังคม



                        รายงานประจ�าปี 2558 ANNUAL REPORT 2014

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการ         
                  สอนให้มีคุณภาพ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ไตรมาส	4 31,600 คณะครุศาสตร์

2 โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองหลักสูตร	:	การจัดกิจกรรม

เสริมความเป็นครู

ไตรมาส	4 120,000 คณะครุศาสตร์

3 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไตรมาส	3 70,000 คณะครุศาสตร์

4 โครงการประเมินผลหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ไตรมาส	3 129,500 คณะครุศาสตร์

5 โครงการพัฒนาความเป็นปัจจุบันทางวิชาการ ไตรมาส	4 33,300 คณะครุศาสตร์

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาส	3 68,050 คณะครุศาสตร์

7 โครงการเพชรครุศาสตร์ ไตรมาส	1 67,050 คณะครุศาสตร์

8 โครงการพัฒนานิสิตและเสริมสร้างความเป็นครู ไตรมาส	1 106,000 คณะครุศาสตร์

9 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารครูพี่เลี้ยง

และอาจารย์นิเทศก์

ไตรมาส	3 291,200 คณะครุศาสตร์

10 โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		

ภาคเรียนที่	1	และ	2

ไตรมาส	4 46,800 คณะครุศาสตร์

11 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไตรมาส	4 89,100 คณะครุศาสตร์

12 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ

บุคลากรสายสนับสนุน	เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิ

บาลและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ

ไตรมาส	4 327,600 คณะครุศาสตร์

13 โครงการสัมมนาภาษาไทย	เรื่อง	“สุดยอดกลเม็ด	เคล็ดลับสอนไทย” ไตรมาส	3 77,600 สาขาวิชาภาษาไทย

14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	สำาหรับครูภาษาไทยเพื่อก้าวไกล

สู่อาเซียน	(เพิ่มเติม)

ไตรมาส	4 22,850 สาขาวิชาภาษาไทย

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาความรู้สำาหรับนิสิตเพื่อการ

เป็นครูภาษาไทยมืออาชีพ”

ไตรมาส	4 122,740 สาขาวิชาภาษาไทย

16 โครงการเพิ่มความรู้คู่ประสบการณ์การวิจัยสังคมศาสตร์ ไตรมาส	1 260,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

17 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงสงครามเย็น ไตรมาส	1 119,200 สาขาวิชาสังคมศึกษา

18 โครงการตามรอยรัฐโบราณในแผ่นดินใหญ่ของสยามประเทศ ไตรมาส	1 124,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

19 โครงการภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ไตรมาส	1 79,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

20 โครงการ	เรียนรู้	รู้รักษ์	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	

(วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ไตรมาส	1 147,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

21 โครงการการศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย	

ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์

ไตรมาส	1 96,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

22 โครงการตามรอยอโรคยาสถานฮินดู	ในดินแดนสุวรรณภูมิ ไตรมาส	1 32,500 สาขาวิชาสังคมศึกษา

23 โครงการ	เรียนรู้ภูมิศาสตร์กายภาพเชิงประยุกต์	

วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

ไตรมาส	2 106,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

38
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

24 โครงการเรียนรู้ของคำาว่า	“สันติภาพ”	ตามร่องรอยสมรภูมิแห่ง

ประวัติศาสตร์

ไตรมาส	2 196,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

-			อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	จ.พิษณุโลก

-			อุทยานแห่งชาติเขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์

25 โครงการศึกษาขอบแผ่นดินชัยภูมิและภูมิลักษณ์ป่าหินงาม	

(วิชาภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

ไตรมาส	2 98,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

26 โครงการตามรอยเดินทัพพระเจ้ากรุงธนบุรี ไตรมาส	2 115,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

27 โครงการสัมมนาทางวิชาการ:ปฏิบัติการของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ไตรมาส	3 29,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

28 โครงการศึกษาอารยธรรมของสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน ไตรมาส	3 98,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

29 โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่การเป็นนักพัฒนาสังคม ไตรมาส	1 10,000 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา

30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การใช้โปรแกรม	English	Online” ไตรมาส	1 10,000 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

31 โครงการจัดทำาข้อสอบวัดผลการศึกษา	ประจำาภาคเรียนที่	1			

ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	1 6,800 สาขาวิชานิติศาสตร์

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม	SPSS	for	Windows	

ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ไตรมาส	1 5,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

33 โครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ	

ครั้งที่	5

ไตรมาส	1 29,500 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	

(ESP)	เรื่อง	การใช้โปรแกรม	Microsoft	Outlook

ไตรมาส	2 3,000 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

35 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพกับการทบทวนแผนปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับคณะ

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	2 43,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

36 โครงการทบทวนหลักสูตรธุรกิจอิสลาม	และหลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก	เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ไตรมาส	2 33,650 สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม

37 โครงการ	“Communications	in	ASEAN” ไตรมาส	2 3,000 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

38 โครงการจัดทำาข้อสอบวัดผลการศึกษา	ประจำาภาคเรียนที่	2				

ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	2 9,200 สาขาวิชานิติศาสตร์

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ตำาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

ไตรมาส	2 60,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		

(English	Camp)

ไตรมาส	2-3 152,820 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

41 โครงการจัดทำาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ปีที่9	ฉบับที่	1 ไตรมาส	2-3 90,700 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ไตรมาส	4 31,600 คณะครุศาสตร์

2 โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองหลักสูตร	:	การจัดกิจกรรม

เสริมความเป็นครู

ไตรมาส	4 120,000 คณะครุศาสตร์

3 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไตรมาส	3 70,000 คณะครุศาสตร์

4 โครงการประเมินผลหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ไตรมาส	3 129,500 คณะครุศาสตร์

5 โครงการพัฒนาความเป็นปัจจุบันทางวิชาการ ไตรมาส	4 33,300 คณะครุศาสตร์

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาส	3 68,050 คณะครุศาสตร์

7 โครงการเพชรครุศาสตร์ ไตรมาส	1 67,050 คณะครุศาสตร์

8 โครงการพัฒนานิสิตและเสริมสร้างความเป็นครู ไตรมาส	1 106,000 คณะครุศาสตร์

9 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารครูพี่เลี้ยง

และอาจารย์นิเทศก์

ไตรมาส	3 291,200 คณะครุศาสตร์

10 โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		

ภาคเรียนที่	1	และ	2

ไตรมาส	4 46,800 คณะครุศาสตร์

11 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไตรมาส	4 89,100 คณะครุศาสตร์

12 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ

บุคลากรสายสนับสนุน	เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิ

บาลและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ

ไตรมาส	4 327,600 คณะครุศาสตร์

13 โครงการสัมมนาภาษาไทย	เรื่อง	“สุดยอดกลเม็ด	เคล็ดลับสอนไทย” ไตรมาส	3 77,600 สาขาวิชาภาษาไทย

14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	สำาหรับครูภาษาไทยเพื่อก้าวไกล

สู่อาเซียน	(เพิ่มเติม)

ไตรมาส	4 22,850 สาขาวิชาภาษาไทย

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาความรู้สำาหรับนิสิตเพื่อการ

เป็นครูภาษาไทยมืออาชีพ”

ไตรมาส	4 122,740 สาขาวิชาภาษาไทย

16 โครงการเพิ่มความรู้คู่ประสบการณ์การวิจัยสังคมศาสตร์ ไตรมาส	1 260,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

17 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงสงครามเย็น ไตรมาส	1 119,200 สาขาวิชาสังคมศึกษา

18 โครงการตามรอยรัฐโบราณในแผ่นดินใหญ่ของสยามประเทศ ไตรมาส	1 124,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

19 โครงการภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ไตรมาส	1 79,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

20 โครงการ	เรียนรู้	รู้รักษ์	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	

(วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ไตรมาส	1 147,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

21 โครงการการศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย	

ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์

ไตรมาส	1 96,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา

22 โครงการตามรอยอโรคยาสถานฮินดู	ในดินแดนสุวรรณภูมิ ไตรมาส	1 32,500 สาขาวิชาสังคมศึกษา

23 โครงการ	เรียนรู้ภูมิศาสตร์กายภาพเชิงประยุกต์	

วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

ไตรมาส	2 106,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา
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42 โครงการพัฒนานิสิต	“ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”

ไตรมาส	3 18,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

43 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพนิสิต:ภาวะผู้นำาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ	5	ประการ

ไตรมาส	3 25,650 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

44 โครงการ	“ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ” ไตรมาส	3 106,400 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

45 โครงการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ	หัวข้อ	

“ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อคนในทุก	

Generation

ไตรมาส	3 5,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

46 โครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ		

ครั้งที่	6

ไตรมาส	3 20,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์	

47 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ	

:	หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์	ครั้งที่3

ไตรมาส	3 10,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์

48 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ	ถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอน

จากประสบการณ์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	3 24,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

49 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง

(Self-Assessment	Report:SAR)	ประจำาปี	2557

ไตรมาส	3 42,600 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

50 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์	แผน

พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ	

2558-2562

ไตรมาส	3 40,920 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

51 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

และกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ

ไตรมาส	3-4 25,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

52 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคณาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร ไตรมาส	3-4 294,460 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

53 โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำาบทเรียนออนไลน์ด้วย	

โปรแกรม	Adobe	Presenter

ไตรมาส	4 24,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

54 โครงการ	“รู้รักษ์ภาษาไทย	ร่วมใจเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ครั้งที่	2”

ไตรมาส	4 96,275 สาขาวิชาภาษาไทย

55 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ของคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	4 728,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

56 โครงการธรรมะอารมณ์ดี	“สามัคคีดุลยสุขในการครองงาน” ไตรมาส	4 42,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ให้กับ

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	4 125,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			การทวนสอบวิชาพื้นฐานคณะ ไตรมาส	4 19,400 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

40
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59 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

60 โครงการ	“อบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับ

นิสิตใหม่”

ไตรมาส	4 136,700 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

61 โครงการนิสิตไทยรวมใจรักษ์ป่า	เพื่อถวายแด่พระแม่ของแผ่นดิน ไตรมาส	4 24,960 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

62 โครงการจัดทำาบัณฑิตนิพนธ์จากการวิจัยระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

นิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไตรมาส	1-4 108,000 สาขาวิชาแอนิเมชั่น

และมัลติมีเดีย

63 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำาริ	และศึกษาเส้นทาง

โลจิสติกส์ผ่านท่าเรือชียงแสน	เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณาจารย์

ไตรมาส	1 138,500 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

64 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องเทคนิคการทำางานและระบบการ

ผลิตในงานอุตสาหกรรม

ไตรมาส	2 12,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

65 โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้	และความหลากหลายของพรรณไม้	

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอนุกรมวิธาน	และพัฒนาคุณภาพการจักการ

เรียนการสอนเชิงบูรณาการ

ไตรมาส	2 97,840 สาขาวิชาชีววิทยา

66 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการสุขาภิบาล ไตรมาส	2 20,600 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	แนวทางเวชปฏิบัติการ

แพทย์แผนไทย

ไตรมาส	2 18,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

68 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ไตรมาส	2 8,600 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

69 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีภายใต้กิจกรรม	การศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ไตรมาส	2-3 28,600 สาขาวิชาชีววิทยา

70 โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการ	และงบประมาณเพื่อจัดทำาโครงการ

ไตรมาส	3 107,520 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

71 โครงการศึกษาดูงานและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ

ในงานอุตสาหกรรม

ไตรมาส	3 40,480 สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องมือและแม่พิมพ์

72 โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ไตรมาส	3 21,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

73 โครงการประชุมคณะทำางาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ไตรมาส	3 47,200 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

74 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การสริมสร้างบุคลิกภาพและ

ทีมงานในองค์การธุรกิจอุตสาหกรรม

ไตรมาส	2 100,830 การจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
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42 โครงการพัฒนานิสิต	“ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”

ไตรมาส	3 18,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

43 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพนิสิต:ภาวะผู้นำาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ	5	ประการ

ไตรมาส	3 25,650 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

44 โครงการ	“ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ” ไตรมาส	3 106,400 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

45 โครงการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ	หัวข้อ	

“ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อคนในทุก	

Generation

ไตรมาส	3 5,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

46 โครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ		

ครั้งที่	6

ไตรมาส	3 20,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์	

47 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ	

:	หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์	ครั้งที่3

ไตรมาส	3 10,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์

48 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ	ถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอน

จากประสบการณ์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	3 24,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

49 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง

(Self-Assessment	Report:SAR)	ประจำาปี	2557

ไตรมาส	3 42,600 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

50 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์	แผน

พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ	

2558-2562

ไตรมาส	3 40,920 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

51 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

และกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ

ไตรมาส	3-4 25,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

52 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคณาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร ไตรมาส	3-4 294,460 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

53 โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำาบทเรียนออนไลน์ด้วย	

โปรแกรม	Adobe	Presenter

ไตรมาส	4 24,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

54 โครงการ	“รู้รักษ์ภาษาไทย	ร่วมใจเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ครั้งที่	2”

ไตรมาส	4 96,275 สาขาวิชาภาษาไทย

55 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ของคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	4 728,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

56 โครงการธรรมะอารมณ์ดี	“สามัคคีดุลยสุขในการครองงาน” ไตรมาส	4 42,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ให้กับ

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	4 125,200 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			การทวนสอบวิชาพื้นฐานคณะ ไตรมาส	4 19,400 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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75 โครงการศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ไตรมาส	2 1,500 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

76 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ไตรมาส	2 11,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

77 โครงการประชุมคณบดีครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	9	แห่ง

ไตรมาส	3 20,500 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

78 โครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส	3 37,500 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

79 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการงานสาธารณสุข ไตรมาส	3 11,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ไตรมาส	3 38,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

81 โครงการสังคมก้มหน้า	หลังสู้ฟ้า	หน้าสู้จอ ไตรมาส	3 1,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเขียนโปรแกรมสำาหรับ	

Google	Map	and	Game	บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ไตรมาส	3 54,300 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

83 โครงการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางจุลชีววิทยา ไตรมาส	3 21,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

84 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ไตรมาส	2 46,400 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

85 โครงการศึกษาดูงาน	ณ	โรงงาน	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	

อ.เมือง	จ.ระยอง

ไตรมาส	1 30,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

86 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส	1 16,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

87 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการจัดการ

ระบบบริการปฐมภูมิ

ไตรมาส	2 40,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

88 โครงการเผยแพร่พรรณไม้อู่ทอง ไตรมาส	1 50,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

89 โครงการปลุกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	87	พรรษา	มหาราชา	

ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล	และความหลากหลายของพรรณไม้ป่า

ชายหาด

ไตรมาส	1 29,960 สาขาวิชาการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศและ

ชีววิทยา

90 โครงการอบรมบริการวิชาการ	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

แก่บุคลากรในการจัดเก็บอกสารและกระบวนการต่างๆ	

ของการจัดทำา	ISO	9001:2008

ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

91 โครงการเผยแพร่งานวิจัย	และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไตรมาส	1 9,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม
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92 โครงการการวิเคราะห์สวอต	(SWOT	Analysis)	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	และการเตรียมความพร้อมสำาหรับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

ไตรมาส	1 80,600 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

93 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ไตรมาส	1-3 5,000 สาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรม

94 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล	เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี

ไตรมาส	2 50,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

95 โครงการประชุมชิงอภิปราย	เรื่องแนวทางการดำาเนินงาน	

ประจำาปีการศึกษา	2/2557

ไตรมาส	2 62,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

96 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเขียนโปรแกรมประยุกต์

บนระบบปฏิบัติการ	Android

ไตรมาส	2 55,000 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

97 โครงการเสริมความรู้ด้านงานอนามัยการเจริญพันธุ์	และการสร้าง

เสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

ไตรมาส	2 21,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

98 โครงการคอมพิวเตอร์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไตรมาส	2-3 4,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

99 โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำ้านม ไตรมาส	2 4,700 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

100 โครงการวิพากษ์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการ

จัดการพลังงานและวัสดุ	หลักสูตร	2558

ไตรมาส	3 24,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

101 โครงการประชุมชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การดำาเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา	ระดับหลักสูตร	ของสาขาวิชาแอนิเมชั่น

และมัลติมีเดีย

ไตรมาส	3 24,500 สาขาวิชาแอนิเมชั่น

และมัลติมีเดีย

102 โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ไตรมาส	3 9,040 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

103 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ ไตรมาส	3 36,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

104 โครงการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี	นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาส	3 40,100 สาขาวิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้าเครื่องกลการ

ผลิต

105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ทำางานอย่างไรให้มีความสุข	:	วิธีคิด

สร้างสรรค์งานใหม่

ไตรมาส	3 190,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

106 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการจัดการระบบ

บริการปฐมภูมิ

ไตรมาส	2 40,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์
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75 โครงการศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ไตรมาส	2 1,500 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

76 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ไตรมาส	2 11,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

77 โครงการประชุมคณบดีครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	9	แห่ง

ไตรมาส	3 20,500 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

78 โครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส	3 37,500 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

79 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการงานสาธารณสุข ไตรมาส	3 11,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ไตรมาส	3 38,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

81 โครงการสังคมก้มหน้า	หลังสู้ฟ้า	หน้าสู้จอ ไตรมาส	3 1,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเขียนโปรแกรมสำาหรับ	

Google	Map	and	Game	บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ไตรมาส	3 54,300 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

83 โครงการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางจุลชีววิทยา ไตรมาส	3 21,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

84 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ไตรมาส	2 46,400 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

85 โครงการศึกษาดูงาน	ณ	โรงงาน	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	

อ.เมือง	จ.ระยอง

ไตรมาส	1 30,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

86 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส	1 16,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

87 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการจัดการ

ระบบบริการปฐมภูมิ

ไตรมาส	2 40,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

88 โครงการเผยแพร่พรรณไม้อู่ทอง ไตรมาส	1 50,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

89 โครงการปลุกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	87	พรรษา	มหาราชา	

ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล	และความหลากหลายของพรรณไม้ป่า

ชายหาด

ไตรมาส	1 29,960 สาขาวิชาการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศและ

ชีววิทยา

90 โครงการอบรมบริการวิชาการ	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

แก่บุคลากรในการจัดเก็บอกสารและกระบวนการต่างๆ	

ของการจัดทำา	ISO	9001:2008

ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

91 โครงการเผยแพร่งานวิจัย	และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไตรมาส	1 9,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม
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107 โครงการสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	และการสร้าง

เสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

ไตรมาส	3-4 7,500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	

การสื่อสาร	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และการ

ทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาส	2 410,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

109 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การตรียมความพร้อมสำาหรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาส	2 51,600 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

110 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการจัดทำารายงานผลการดำาเนินการ

ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน	ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	4 58,400 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

111 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้านการทำา

วิจัย	ประจำาปีการศึกษา	2558

ไตรมาส	4 31,700 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติประยุกต์

112 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการฯ

ไตรมาส	4 23,200 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การบริหารงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร

ไตรมาส	4 76,500 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

114 โครงการนำาเสนอโครงร่างวิจัย	(บัณฑิตนิพนธ์)	และรายงานผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไตรมาส	4 64,420 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

115 โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไตรมาส	4 50,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติประยุกต์

116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การฝึกทักษะทางวิชาชีพ ไตรมาส	4 104,400 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

117 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร	เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไตรมาส	4 58,400 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

118 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี	ณ	โรงเรียนศึกษานารี	 ไตรมาส	4 8,000 สาขาวิชาเคมี

119 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัด

ตั้งคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	ระยะที่	3

ไตรมาส	4 16,200 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

120 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ธาราบำาบัด	สุคันธบำาบัด	อาหาร

เพื่อสุขภาพ	และการปรุงยาเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วยใน

ระยะพักฟื้น

ไตรมาส	4 77,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

121 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เชิงวัตถุ

ไตรมาส	4 37,900 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

122 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาส	1 19,900 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

123 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนปริญญานิพนธ์ ไตรมาส	1 36,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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124 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตใน	

ผู้ป่วยจิตเวช

ไตรมาส	1 21,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

125 โครงการเรียนรู้ระบบงานพัฒนาทักษะวิชาการด้านสารสนเทศ

สาธารณสุข

ไตรมาส	1 14,800 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

126 โครงการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครนิคมอุตสาหกรรม	304	

อินดัสเตรียล	ปาร์ค	จ.	ปราจีนบุรี

ไตรมาส	1 41,600 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ

ฟ้าครื่องกลการผลิต

127 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

บน	iOS	ภาษา	Swift

ไตรมาส	1 56,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

128 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส	1 4,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

129 โครงการฝึกอบรม	เรื่อง	การประกันการประสบอุบัติเหตุ ไตรมาส	1 9,600 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

130 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการบูรณาการความรู้	และทักษะ

ทางคลินิกเบื้องต้นตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน

ไตรมาส	1 16,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

131 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาระบบงานคลินิก

แพทย์แผนไทย

ไตรมาส	1 46,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

132 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านการสาธารณสุขในชุมชน ไตรมาส	1 3,580 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

133 โครงการการแกะสลักและการจัดดอกไม้ ไตรมาส	1 30,000 สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์

134 โครงการชุดการอบรม	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสำาหรับสาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ไตรมาส	1 52,500 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

135 โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศบูรณาการและวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์

ไตรมาส	1 39,200 สาขาวิชารายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการ

136 โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาตนอง	

ชุมชนและท้องถิ่น

ไตรมาส	1 130,340 สาขาวิชาออก

แบบผลิตภัณพ์

อุตสาหกรรม

137 โครงการศึกษาดูงานการทดสอบคุณสมบัติโลหะขั้นต้น ไตรมาส	1 3,600 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

138 โครงการศึกษาดูงานการจัดการอุตสาหกรรมและศิลปหัตถกรรม	

จ.พระนครศรีอยุธยา

ไตรมาส	1 5,760 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

139 โครงการศึกษาดูงานกระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ไตรมาส	1 1,500 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

140 โครงการตรวจติดตามผลการดำาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ไตรมาส	4 31,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

107 โครงการสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	และการสร้าง

เสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

ไตรมาส	3-4 7,500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	

การสื่อสาร	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และการ

ทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาส	2 410,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

109 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การตรียมความพร้อมสำาหรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาส	2 51,600 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

110 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการจัดทำารายงานผลการดำาเนินการ

ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน	ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	4 58,400 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

111 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้านการทำา

วิจัย	ประจำาปีการศึกษา	2558

ไตรมาส	4 31,700 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติประยุกต์

112 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการฯ

ไตรมาส	4 23,200 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การบริหารงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร

ไตรมาส	4 76,500 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

114 โครงการนำาเสนอโครงร่างวิจัย	(บัณฑิตนิพนธ์)	และรายงานผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไตรมาส	4 64,420 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

115 โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไตรมาส	4 50,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติประยุกต์

116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การฝึกทักษะทางวิชาชีพ ไตรมาส	4 104,400 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

117 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร	เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไตรมาส	4 58,400 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

118 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี	ณ	โรงเรียนศึกษานารี	 ไตรมาส	4 8,000 สาขาวิชาเคมี

119 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัด

ตั้งคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	ระยะที่	3

ไตรมาส	4 16,200 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

120 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ธาราบำาบัด	สุคันธบำาบัด	อาหาร

เพื่อสุขภาพ	และการปรุงยาเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วยใน

ระยะพักฟื้น

ไตรมาส	4 77,000 สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย

121 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เชิงวัตถุ

ไตรมาส	4 37,900 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

122 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาส	1 19,900 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

123 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนปริญญานิพนธ์ ไตรมาส	1 36,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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141 โครงการอบรมเชิงอภิปราย	เรื่อง	แนวทางการดำาเนินงานและการ

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน	ประจำาปีการศึกษา	

1/2558

ไตรมาส	4 89,000 สาขาวิชาคณะวิทยา

ศาสตร์ฯ

142 โครงการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	บทบาทของเทคนิคการแพทย์

ในศตวรรษที่	21

ไตรมาส	4 9,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

143 โครงการวันวิทยาศาสตร์	ประจำาปี	2558 ไตรมาส	4 176,800 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

144 โครงการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราช	นิคมอุตสาหกรรม

อิสเทิร์นซีบอร์ด	จังหวัดระยอง

ไตรมาส	4 44,600 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ

ฟ้าครื่องกลการผลิต

145 โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์	ประจำาปี	2558 ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

146 โครงการไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

147 โครงการ	IT	รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์	ประจำาปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

148 โครงการปฐมนิทศนิสิตใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

149 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประจำาปีการศึกษา	2558

ไตรมาส	4 78,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150 โครงการนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	และ

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	ประจำาปี	2558

ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์และ

ฟิสิกส์ประยุกต์

151 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพสาธารณสุข

รุ่นที่	3

ไตรมาส	2 81,400 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

152 โครงการอบรมหลักสูตร	การเตรียมความพร้อมสู่การทำางาน ไตรมาส	2 6,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

153 โครงการปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 39,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

154 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร	และงานศิษย์เก่าคืนเหย้าเล่าประสบการณ์	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 23,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

155 โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 1,200 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

156 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไตรมาส	3-4 4,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

157 โครงการ	สานสัมพันธ์ชาว	IT	ประจำาปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	3 41,440 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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158 โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ	ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 4,800 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

159 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมความพร้อมในการออกสู่ตลาด

แรงงานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไตรมาส	3 45,000 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

160 โครงการส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร	ร่วมฟังสัมมนา	Food	Innovation	Asia	

Conference	2015	และศึกษาดูงาน	ProPak	Asia	2015

ไตรมาส	3 3,940 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

161 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ศึกษาดูงาน	และเก็บ

ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	เพื่อการพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	และพัฒนาบัณฑิต

ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ไตรมาส	3-4 49,140 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

162 โครงการการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาด

แรงงาน

ไตรมาส	4 25,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

163 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	และเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเปิดภาค

เรียนที่	1/2558

ไตรมาส	4 4,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

164 โครงการปฐมนิทศนิสิตใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	

ปีการศึกษา	2558

ไตรมาส	4 5,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

165 โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	ปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	1 4,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

166 โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	

และเทคนิคการนำาเสนอ

ไตรมาส	1 7,600 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

167 โครงการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา	พัฒนาสุขภาวะชุมชน ไตรมาส	1 4,500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

168 โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำากับการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนานิสิต ไตรมาส	1 104,150 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

169 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2 ไตรมาส	1-2 316,500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

170 โครงการบริการอนามัยโรงเรียน ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

171 โครงการท้องไม่ผิด	แท้งไม่เถื่อน ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

172 โครงการอบรม	เรื่อง	การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการสมัครงาน

ไตรมาส	1 12,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

141 โครงการอบรมเชิงอภิปราย	เรื่อง	แนวทางการดำาเนินงานและการ

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน	ประจำาปีการศึกษา	

1/2558

ไตรมาส	4 89,000 สาขาวิชาคณะวิทยา

ศาสตร์ฯ

142 โครงการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	บทบาทของเทคนิคการแพทย์

ในศตวรรษที่	21

ไตรมาส	4 9,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

143 โครงการวันวิทยาศาสตร์	ประจำาปี	2558 ไตรมาส	4 176,800 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

144 โครงการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราช	นิคมอุตสาหกรรม

อิสเทิร์นซีบอร์ด	จังหวัดระยอง

ไตรมาส	4 44,600 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ

ฟ้าครื่องกลการผลิต

145 โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์	ประจำาปี	2558 ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

146 โครงการไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

147 โครงการ	IT	รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์	ประจำาปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

148 โครงการปฐมนิทศนิสิตใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2558 ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

149 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประจำาปีการศึกษา	2558

ไตรมาส	4 78,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150 โครงการนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	และ

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	ประจำาปี	2558

ไตรมาส	4 4,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์และ

ฟิสิกส์ประยุกต์

151 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพสาธารณสุข

รุ่นที่	3

ไตรมาส	2 81,400 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

152 โครงการอบรมหลักสูตร	การเตรียมความพร้อมสู่การทำางาน ไตรมาส	2 6,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

153 โครงการปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 39,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

154 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร	และงานศิษย์เก่าคืนเหย้าเล่าประสบการณ์	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 23,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

155 โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	3 1,200 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการ

อาหาร

156 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไตรมาส	3-4 4,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

157 โครงการ	สานสัมพันธ์ชาว	IT	ประจำาปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	3 41,440 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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173 โครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

174 โครงการอบรมตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณิตศาสตร์

ไตรมาส	3 24,150 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

175 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศงานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ไตรมาส	2-3 9,320 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

176 โครงการ	IT	ร่วมแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม	ครั้งที่	4 ไตรมาส	2 47,160 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

177 โครงการปัจฉิมนิเทศประจำาปีการศึกษา	2557	สาขาวิชาจุลชีววิทยา ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

178 โครงการนิสิตอาสา	นำาความรู้สู่ชุมชน	ครั้งที่	3 ไตรมาส	2 5,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

179 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข1 ไตรมาส	3-4 171,700 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

180 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ไตรมาส	3 30,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

181 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาคหกรรม	ปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	1 147,960 สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์

182 โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน	

ณ	University	of	Science,	VNU.HCM	ประเทศเวียดนาม

ไตรมาส	1 1,432,100 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

183 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	ณ	Chitose	Institute	of	Science	and	Technology

ไตรมาส	3 5,882,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

184 โครงการบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องเพื่อใช้ทำาขาเทียมให้แก่คนพิการ ไตรมาส	4 7,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

นงนุช	อุณอนันต์

185 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ	

HR”

ไตรมาส	4 50,000 นางสาวอาภา	

วรรณฉวี

186 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์และทักษะทางด้าน

คอมพิวเตอร์

ไตรมาส	3 10,000 อาจารย์พิทักพงษ์	

คมพุดซา

187 โครงการพัฒนาภาษา	พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน	ครั้งที่	3 ไตรมาส	3 29,400 อาจารย์พิทักพงษ์	

คมพุดซา

188 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์	ระยะที่	2 ไตรมาส	3 200,000 อาจารย์สุเมธ	ใจเย็น

189 โครงการศูนย์เพิ่มพูนและฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไตรมาส	4 52,000 อาจารย์สุเมธ	ใจเย็น

190 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ไตรมาส	2 51,048 นายธีรวีร์	

เอี่ยมสุวรรณ

191 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

วันพิราลัย

ไตรมาส	2 15,000 นายธีรวีร์	

เอี่ยมสุวรรณ
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192 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา	:	กิจกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพเพื่อเป็นสุขและบุคลิกภาพเพื่อสังคม

ไตรมาส	4 340,000 อาจารย์รัตนา	บุญ-

อ่วม				ผศ.พรสวรรค์	

ตั้งเมตตาจิตตกุล

193 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ	พัฒนาการศักยภาพอาจารย์สู่ความ

เป็นมืออาชีพ

ไตรมาส	1 584,800 นายสุเมธ	ใจเย็น	

194 โครงการสืบสานงานศิลป์	พัฒนายุวชนดนตรีไทย ไตรมาส	1 88,800 อาจารย์สิทธิศักดิ์	

จรรยาวุฒิ

195 การจัดทำาวารสารวิชาการ	“วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ไตรมาส	1-2 95,000 อาจารย์วิชุณี	

สารสุวรรณ

196 โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายมหาลัย	โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ระบบ	Internet	Protocol	Television

ไตรมาส	1-3 520,000 ดร.ไพฑูรย์	มากสุข

197 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณทิต ไตรมาส	2 121,200 อ.พรรณา	พูนพิน

198 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ

ไตรมาส	1-4 230,000 ดร.ไพฑูรย์	มากสุข

199 การพัฒนาการองค์กรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ

ในการทำางาน

ไตรมาส	2-4 90,000 อาจารย์วิชุณี	สาร

สุวรรณ

200 อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การบริหารความเสี่ยงและการเขียนแผนบริหาร

ความเสี่ยง	ระดับหลักสูตร

ไตรมาส	2 24,200 อาจารย์วิชุณี	สาร

สุวรรณ

201 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร	“การเผยแพร่งานวิจัย

สู่	IPTV”

ไตรมาส	3 26,900 อาจารย์	ดร.ไพฑูรย์	

มากสุข

202 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาหลักสูตร ไตรมาส	3 92,600 นายสุเมธ	ใจเย็น

203 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ไตรมาส	3 13,960 นางอัชรี	ภักดีสุวรรณ์

204 โครงการอบรมและสัมมนา	เรื่อง	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

เลิศ	“การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน	ปีการศึกษา	2558”

ไตรมาส	4 26,000 ดร.ไพฑูรย์	มากสุข

205 โครงการบริหารจัดการงานประกันสุขภาพการศึกษา ไตรมาส	4 17,400 อาจารย์วิชุณี	

สารุวรรณ

206 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร	ประจำาปีการศึกษา	2557	

และรายงานผลการดำาเนินงานของหลักสูตร	(มคอ7)

ไตรมาส	4 24,800 อาจารย์วิชุณี	

สารุวรรณ

207 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	เรื่อง	การ

วิพากษ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	

ประจำาปีการศึกษา	2557	และรายงานผลการดำาเนินงานของหลักสูตร	

(มคอ.7)	ของคณะวิทยาการจัดการ

ไตรมาส	4 19,800 อาจารย์วิชุณี	

สารุวรรณ
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208 อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การบริหารความเสี่ยงและการเขียนแผนบริหาร

ความเสี่ยง	ระดับหลักสูตร

ไตรมาส	2 24,200 อาจารย์วิชุณี	

สารสุวรรณ

209 โครงการ	“อบรมทักษะการผลิตภาพยนตร์	(ค่ายสร้างภาพยนตร์)	

ครั้งที่1”

ไตรมาส	2 150,000 นายสรรณลักษณ์	

อินทร์จันทร์

210 ขออนุมัติโครงการ	“เสวนาการเรียนรู้..จากพี่สู่น้อง”	 ไตรมาส	4 14,400 อาจารย์ปรียาภรณ์	

สืบสวัสดิ์

211 ขออนุมัติโครงการ	“เปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ”	 ไตรมาส	4 60,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	

อาจารย์ดรุษ	

ประดิษฐ์ทรง

212 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝึกอบรม/สัมมนา	“การบูรณาการ

ความรู้ทางด้ารการผลิตภาพยนตร์สู่งานวิจัย”

ไตรมาส	3 150,000 นายวรรณลักษณ์	

อินทร์จันทร์

213 โครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรฝึกอบรม/สัมมนา	“การบูรณา

การความรู้ทางด้านการผลิตภาพยนตร์สู่งานวิจัย”

ไตรมาส	2 10,000 อาจารย์ดรุษ	

ประดิษฐ์ทรง

214 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสำาหรับคณาจารย์ในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ไตรมาส	3 99,800 นายวิรัชต์	แสงดาว

ฉาย

215 โครงการร้อยเรื่อง-เรื่องเล่า-วิถีชน	ตอน”วิถีคนทำาตาล	:บ้านดงตาล	

อยุธยา

ไตรมาส	4 23,000 นาย	ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์

ยะรา

216 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	

“การบูรณาการความรู้ทางด้านการผลิตภาพยนตร์สู่งานวิจัย	ระยะที่2

ไตรมาส	4 10,000 นาย	ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์

ยะรา

217 โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ไตรมาส	4 40,000 อาจารย์ปรียาภรณ์	

สืบสวัสดิ์

218 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	หลักสูตรเรียนเรียนร่วม	

School	of	Interactive	and	Digital	Media	|	Nanyang	Poly-

technic,	Singapore	และ	Bachelor	of	Communication	Arts	

Bansomdejchaopraya	Rajabhat	University,Bangkok”

ไตรมาส	4 181,000 อาจารย์ปรียาภรณ์	

สืบสวัสดิ์

219 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์	อบรมเชิงปฏิบัติการ

อัตลักษณ์นิสิตสื่อสารมวลชน

ไตรมาส	4 368,000 อาจารย์ปรียาภรณ์	

สืบสวัสดิ์

220 โครงการยกระดับศักยภาพงานวิจัย	อบรมเชิงปฏิบัติการ	พัฒนาการ

ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	

ไตรมาส	4 69,000 อาจารย์ปรียาภรณ์	

สืบสวัสดิ์

221 โครงการสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตร

(ซัพพลายเชนข้าว)

ไตรมาส	2 39,600 อาจารย์	นิตยา	

มณีวงศ์

222 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยกับความต้องการของโลกเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน

ไตรมาส	2 10,000 อาจารย์	ขวัญชัย	

ช้างเกิด

223 การขนส่งหลายรูปแบบด้านโลจิสติกส์	บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

โรงงานสระบุรี

ไตรมาส	3 55,000 อาจารย์	ขวัญชัย	

ช้างเกิด
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224 โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ไตรมาส	3-4 35,445 อาจารย์ธีร์วรา	

บวชชัยภูมิ

225 โครงการฝึกอบรม/สัมมนานิสิต/นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้	“ดินแดง

ปราสาทหิน	เยือนถิ่นแดนลาวา	ลำ้าค่าผ้าไหมสวย	รำ่ารวยวัฒนธรรม”

ไตรมาส	2 54,000 นางสาวมนชนก	

จุลสิกขี

226 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่อง

เที่ยวผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ด้อยโอกาส

ไตรมาส	2 30,000 นางสาวสุพรรณิการ์	

ชาคำารุณ

227 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน	:	

ปรับพื้นฐาน	รู้เทคนิคภาษาอังกฤษ	เตรียมสอบวัดผล	TOEIC	เพื่อการ

สื่อสารทางการท่องเที่ยว

ไตรมาส	2-3 15,000 นางสาวจารุณี	

บุญเรืองรัตน์

228 โครงการฝึกอบรม/สัมมนานิสิต/นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้	“ศึกษา

แหล่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคกลาง	ย่านกรุงธนบุรี”

ไตรมาส	2 6,000 นางสาวมนชนก	

จุลสิกขี

229 โครงการอบรมการสำารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จระบบกาลิเลโอ ไตรมาส	2-3 18,000 นางสางวรศิริ	ผลเจริญ

230 อบรมอาหารไทยและการแกะสลักบนผักผลไม้ ไตรมาส	3 12,000 นางสางวรศิริ	ผลเจริญ

231 โครงการฝึกอบรม/สัมมนานิสิต/นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้	“ฝึก

ปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการบริการสนับสนุน

การประชุม”

ไตรมาส	3 12,000 นางสาวมนชนก	

จุลสิกขี

232 ขออนุญาตไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ไตรมาส	4 44,000 นางสาวมนชนก	

จุลสิกขี

233 โครงการอบรมกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น	ครั้งที่	6 ไตรมาส	3 19,000 นางสาวภัทิรา	

มาศมาลัย

234 “สัมมนาแนวทางในการพัฒนาการสอนรายวิชาการบัญชี	สู่การ

ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต”

ไตรมาส	2 9,800 ผศ.ระวีพันธ์	สะอาด

เอี่ยม

235 “สัมมนาจริยาธรรมของนักบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไตรมาส	3 15,000 ผศ.ระวีพันธ์	

สะอาดเอี่ยม

236 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

บัณฑิตสาขาบัญชีและนักบัญชีทั่วไปสู่อาเซียน

ไตรมาส	4 257,600 ผศ.ระวีพันธ์	

สะอาดเอี่ยม

237 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

บัณฑิตสาขาบัญชีและนักบัญชีทั่วไปสู่อาเซียน

ไตรมาส	4 257,600 ผศ.ระวีพันธ์	

สะอาดเอี่ยม

238 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	กิจกรรมอบรม

กฎหมายธุรกิจ

ไตรมาส	2 84,400 อ.ภัทิรา	มาศมาลัย

239 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนัก

บัญชีต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาส	2 232,320 อ.อุกฤต	คูหพันธ์

240 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการ	เส้นทางสู่การทำาบัญชีเล่มเดียว	ของผู้ประกอบการ	

SME	และมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่	เรื่องกำาไรต่อหุ้น

ไตรมาส	3 54,000 ผศ.ระวีพันธ์	สะอาด

เอี่ยม

241 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไตรมาส	2 120,000 อาจารย์สุภาพร	

ปริญญาเศรษฐกุล
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242 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส	3 27,000 ผศ.ชรินพร	

กุลดิลกรัตน์

243 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	เสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิต ไตรมาส	4 121,760 อาจารย์สุภาพร	

ปริญญาเศรษฐกุล

244 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการโรงเรียนมัธยม ไตรมาส	4 20,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

245 วันคริสต์มาส ไตรมาส	1 20,000 อ.ธรสิริ	หาผลทรัพย์	

อ.จุฑามาศ	คำาวิสิทธิ์

246 วันเด็ก ไตรมาส	2 48,683 สำานักโรงเรียนสาธิต

247 เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ไตรมาส	4 3,000 อาจารย์ภาษาไทย	

รร.ประถมสาธิต

248 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานในลักษณะความร่วมมือทั้ง

หน่วยงานภายในและต่างประเทศ

ไตรมาส	1-4 264,798.56 บัณฑิตวิทยาลัย

249 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาเอก	สายสังคม)

ไตรมาส	1-4 478,900 บัณฑิตวิทยาลัย

250 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาเอก)

ไตรมาส	1-4 181,000 บัณฑิตวิทยาลัย

251 โครงการจัดหาอาจารย์ประจำาหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษา

ของผู้เรียน

ไตรมาส	1-4 756,000 บัณฑิตวิทยาลัย

252 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	สายสังคม)

ไตรมาส	1-4 บัณฑิตวิทยาลัย

253 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	สายวิทย์)

ไตรมาส	1-4 132,640 บัณฑิตวิทยาลัย

254 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	moodle	

และ	SEO		รุ่นที่	1

ไตรมาส	3 44,800 สำานักคอมพิวเตอร์

255 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	moodle	

และ	SEO	รุ่นที่	2

ไตรมาส	3 47,800 สำานักคอมพิวเตอร์

256 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	Joomla ไตรมาส	4 32,600 สำานักคอมพิวเตอร์

257 การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและการวิจัย	

สำาหรับบัณฑิตศึกษา

ไตรมาส	4 สำานักคอมพิวเตอร์

258 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย	Adobe	Captivate ไตรมาส	4 32,400 สำานักคอมพิวเตอร์

259 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	Moodle ไตรมาส	4 21,700 สำานักคอมพิวเตอร์

260 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย	Adobe	Captivate	 ไตรมาส	4 28,900 สำานักคอมพิวเตอร์

261 การสร้างเว็บไซต์ด้วย	Joomla	และการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ด้วย	Adobe	Captivate	

ไตรมาส	4 21,300 สำานักคอมพิวเตอร์
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262 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อน

บ้าน	“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง

มิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน”

ไตรมาส	1 4,200,000 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

263 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อน

บ้าน“เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อน

บ้าน”

ไตรมาส	1 114,080 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

264 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและ

วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”		

ไตรมาส	1 6,395,000 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

265 โครงการ	“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษสำาหรับคณาจารย์และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ประจำาปีการศึกษา	2558”

ไตรมาส	2-4 441,600 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

266 โครงการ“เตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

เพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2558

ไตรมาส	3 58,000 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

267 โครงการ	“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต

สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

ไตรมาส	3 4,000,000 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

268 โครงการ	“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษสำาหรับคณาจารย์และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ประจำาปีการศึกษา	2557”	(กิจกรรมที่	3:	ค่าย

ภาษาอังกฤษ)	สำานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ไตรมาส	3 1,172,400 สำานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

269 โครงการ”เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์” ไตรมาส	1 30,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

270 โครงการปลอดค่าปรับ ไตรมาส	2 2,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

271 โครงการแข่งขันการสะกดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ	และตอบปัญหาภาษา

อังกฤษเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไตรมาส	2 17,200 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

272 โครงการ”	ASEAN	Photo	Contest	“ ไตรมาส	2-3 11,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

273 โครงการ	“Slip	หนังสืออาเซียนให้โชค” ไตรมาส	3-4 30,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

274 โครงการอาเซียนหรรษา ไตรมาส	4 40,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

275 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ก้าวทันเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ”

ไตรมาส	3 50,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

276 โครงการเสวนาทางวิชาการ	การลดปัญหาการประเมินผล

ที่เกิดจากการสอน

ไตรมาส	2 10,000 สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
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242 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส	3 27,000 ผศ.ชรินพร	

กุลดิลกรัตน์

243 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	เสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิต ไตรมาส	4 121,760 อาจารย์สุภาพร	

ปริญญาเศรษฐกุล

244 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการโรงเรียนมัธยม ไตรมาส	4 20,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

245 วันคริสต์มาส ไตรมาส	1 20,000 อ.ธรสิริ	หาผลทรัพย์	

อ.จุฑามาศ	คำาวิสิทธิ์

246 วันเด็ก ไตรมาส	2 48,683 สำานักโรงเรียนสาธิต

247 เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ไตรมาส	4 3,000 อาจารย์ภาษาไทย	

รร.ประถมสาธิต

248 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานในลักษณะความร่วมมือทั้ง

หน่วยงานภายในและต่างประเทศ

ไตรมาส	1-4 264,798.56 บัณฑิตวิทยาลัย

249 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาเอก	สายสังคม)

ไตรมาส	1-4 478,900 บัณฑิตวิทยาลัย

250 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาเอก)

ไตรมาส	1-4 181,000 บัณฑิตวิทยาลัย

251 โครงการจัดหาอาจารย์ประจำาหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษา

ของผู้เรียน

ไตรมาส	1-4 756,000 บัณฑิตวิทยาลัย

252 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	สายสังคม)

ไตรมาส	1-4 บัณฑิตวิทยาลัย

253 โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	สายวิทย์)

ไตรมาส	1-4 132,640 บัณฑิตวิทยาลัย

254 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	moodle	

และ	SEO		รุ่นที่	1

ไตรมาส	3 44,800 สำานักคอมพิวเตอร์

255 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	moodle	

และ	SEO	รุ่นที่	2

ไตรมาส	3 47,800 สำานักคอมพิวเตอร์

256 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	Joomla ไตรมาส	4 32,600 สำานักคอมพิวเตอร์

257 การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและการวิจัย	

สำาหรับบัณฑิตศึกษา

ไตรมาส	4 สำานักคอมพิวเตอร์

258 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย	Adobe	Captivate ไตรมาส	4 32,400 สำานักคอมพิวเตอร์

259 เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม	Moodle ไตรมาส	4 21,700 สำานักคอมพิวเตอร์

260 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย	Adobe	Captivate	 ไตรมาส	4 28,900 สำานักคอมพิวเตอร์

261 การสร้างเว็บไซต์ด้วย	Joomla	และการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ด้วย	Adobe	Captivate	

ไตรมาส	4 21,300 สำานักคอมพิวเตอร์
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277 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ประจำาส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไตรมาส	3 219,000 สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

278 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การเขียนคู่มือการปฏิบัติ	รุ่นที่	2	 ไตรมาส	1 216,500 กองบริหารงานบุคคล

279 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้

สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำาหนดระดับตำาแหน่ง

สายสนับสนุนให้สูงขึ้น

ไตรมาส	3 79,000 กองบริหารงานบุคคล

280 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การเขียนผลงานเพื่อขอกำาหนด

ตำาแหน่งให้สูงขึ้น

ไตรมาส	3 159,500 กองบริหารงานบุคคล

281 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย	และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำางานเป็นทีม

ไตรมาส	3 685,500 กองบริหารงานบุคคล

282 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน

เพื่อขอกำาหนดตำาแหน่งให้สูงขึ้น	(สายสนับสนุน)

ไตรมาส	3 150,400 กองบริหารงานบุคคล

283 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลัยบรรจุใหม่

ไตรมาส	4 507,000 กองบริหารงานบุคคล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 มี ส ถ า บั น วิ จั ย

และพัฒนา	 เป็นหน่วยงานที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิ

จัย	 ทั้งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	 การวิจัยเพื่อใช้ในงานประจำา	

ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน	 โดยเน้นการกระตุ้นส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้

แก่บุคลากรให้ดำาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

วิจัย สร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนานักวิจัยครุศาสตร์” ไตรมาส	4 196,800 คณะครุศาสตร์

2 อบรมและศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การประชุมงาน

วิจัยระดับชาติ

ไตรมาส	1 596,700 คระครุศาสตร์

3 โครงการนำาเสนอผลงานวิจัย ไตรมาส	3 40,000 คระครุศาสตร์

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การทำาวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับนิสิตสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์

ไตรมาส	1 81,720 คระครุศาสตร์

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การทำาวิจัยในชั้นเรียน	สำาหรับอาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ไตรมาส	1 14,600 คระครุศาสตร์

6 โครงการเรียนรู้	บูรณาการด้านวิจัยและภูมิปัญญา	ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ไตรมาส	2 110,800 คระครุศาสตร์

7 โครงการบริการวิชาการอุษาคเนย์ศึกษา:	ประชาคมอาเซียน

ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ไตรมาส	1 63,000 สาขาวิชาเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ศึกษา

8 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ ไตรมาส	2 40,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์

9 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการราชภัฏวิจัยครั้งที่	3 ไตรมาส	3 28,320 สาขาวิชานิติศาสตร์

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	ครั้งที่	1	

เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	3 52,600 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

11 โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยแก่นิสิต	สาขาวิชาภาษาจีน	:	เทคนิค

การเขียนงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน	ครั้งที่	2

ไตรมาส	4 33,420 สาขาวิชาภาษาจีน

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	พหุนามของนิสิตที่เรียน

ด้วยการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน

ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

13 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	3	ในอำาเภอบ้านผือ		จังหวัดอุดรธานี

ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

14 การพัฒนาเครื่องถอดหัวเข็มกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ	สุริยะ3 ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

15 การผลิตนำ้านมหมักจากนำ้านมข้าวเจ้าหอมนิล ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

16 การสำารวจความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในลำาไส้ในเขตธนบุรี	

กรุงเทพมหานคร	และอำาเภอปากท่อ		จังหวัดราชบุรี

ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

17 การปรับปรุงผังโรงงาน		เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
                  และงานสร้างสรรค์
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

18 Pull	-	Out	Strength		of	Steel	Anchors	Embedded	in	Auto-

claved	Aerated	Concrete	Mixed	with	Sugar	Sediment

ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

19 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์ ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

20 Inhibitory	Effect	of	Fermented	Glutinous	Rice	on	Enter-

opathogenic		Bacteria

ไตรมาส	2 3,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

21 Compatible	and	incompatible	pollination	and	the	senes-

cence	and	ovary	growth	of	Dendrobium	flowers

ไตรมาส	2 5,000 สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์

22 การจัดการเทคโนโลยีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางการ

บริการ

ไตรมาส	2 2,000 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

23 The	Photocatalytic	Degradation	of	Basic	Dyes	by	Applica-

tion	of	Titanium	Dioxide	(TiO2)	Films	Coated	on	Coconut	

shell-Charcoal

ไตรมาส	2 3,000 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม

24 Killing	Varroa	Mite	by	Grooming	Behavior	of	Russian	and	

Thai	Honey	Bees

ไตรมาส	3 5,000 สาขาวิชาชีววิทยา

25 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร		โดยแบคทีเรีย

กรดแลกทิกจากลูกแป้งข้าวหมาก

ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

26 การศึกษาผลการเรียนรู้	เรื่อง	การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วย

การจัดกลุ่มตามความสามารถแบบเหมือน		แบบคละ		และแบบผู้เรียน

เลือกเอง

ไตรมาส	3 2,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

27 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ	ปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งกล้วย

ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

28 ผลของแป้งกล้วยดัดแปรและสารให้ความคงตัวทางการค้าต่อคุณสมบัติ

ทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมสด

ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

29 พฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำางานของซาเล้ง ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

30 การเกิดอุบัติเหตุในบ้านของผู้สูงอายุ	ตำาบลดอนไก่ดี	

อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

31 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	(EMS) ไตรมาส	3 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

32 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพร

ที่ใช้ในการทำาลูกแป้งข้าวหมาก

ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนานักวิจัยครุศาสตร์” ไตรมาส	4 196,800 คณะครุศาสตร์

2 อบรมและศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การประชุมงาน

วิจัยระดับชาติ

ไตรมาส	1 596,700 คระครุศาสตร์

3 โครงการนำาเสนอผลงานวิจัย ไตรมาส	3 40,000 คระครุศาสตร์

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การทำาวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับนิสิตสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์

ไตรมาส	1 81,720 คระครุศาสตร์

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การทำาวิจัยในชั้นเรียน	สำาหรับอาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ไตรมาส	1 14,600 คระครุศาสตร์

6 โครงการเรียนรู้	บูรณาการด้านวิจัยและภูมิปัญญา	ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ไตรมาส	2 110,800 คระครุศาสตร์

7 โครงการบริการวิชาการอุษาคเนย์ศึกษา:	ประชาคมอาเซียน

ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ไตรมาส	1 63,000 สาขาวิชาเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ศึกษา

8 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ ไตรมาส	2 40,000 สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์

9 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการราชภัฏวิจัยครั้งที่	3 ไตรมาส	3 28,320 สาขาวิชานิติศาสตร์

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	ครั้งที่	1	

เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส	3 52,600 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

11 โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยแก่นิสิต	สาขาวิชาภาษาจีน	:	เทคนิค

การเขียนงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน	ครั้งที่	2

ไตรมาส	4 33,420 สาขาวิชาภาษาจีน

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	พหุนามของนิสิตที่เรียน

ด้วยการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน

ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

13 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	3	ในอำาเภอบ้านผือ		จังหวัดอุดรธานี

ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

14 การพัฒนาเครื่องถอดหัวเข็มกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ	สุริยะ3 ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

15 การผลิตนำ้านมหมักจากนำ้านมข้าวเจ้าหอมนิล ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

16 การสำารวจความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในลำาไส้ในเขตธนบุรี	

กรุงเทพมหานคร	และอำาเภอปากท่อ		จังหวัดราชบุรี

ไตรมาส	1 3,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

17 การปรับปรุงผังโรงงาน		เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ไตรมาส	1 2,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

33 Genetic	diversity	of	the	msp-1,	msp-1,	and	glurp	genes	of	

Plasmodium	falciparum	isolates	along	the	Thai-Myanmar	

borders

ไตรมาส	4 5,000 สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์

34 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์		และการจัดการ

ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไตรมาส	4 3,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

35 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ ไตรมาส	1-4 25,000 สาขาวิชาการตลาด

36 โครงการดำาเนินงานด้านการวิจัย ไตรมาส	1-4 120,000 สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และ

การสื่อสารองค์การ

37 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ผลงานทางวิชาการ ไตรมาส	1-4 90,000 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38 โครงการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการใช้	“ขลุ่ย”	

ชุมชนวัดบางไส้ไก่	เขตธนบุรี

ไตรมาส	1-4 30,000 สาขาวิชาการเป็นผู้

ประกอบการ

39 โครงการสนับสนุนบุคลากรทำางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ไตรมาส	1-4 120,000 สาขาวิชาการสื่อสาร

มวลชน

40 โครงการสนับสนุนบุคลากรทำางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ไตรมาส	1-4 20,000 สาขาวิชาการโฆษณา

และธุรกิจบันเทิง

41 งานวิจัยในชั้นเรียน ไตรมาส	1-4 23,989.90 โรงเรียนสาธิต

42 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ไตรมาส	1-4 42,200 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 มีพันธกิจหลักใน

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อเป็นศูนย์รวมของ

สรรพศาสตร์	ตลอดจนการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	และ

มีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเน้นการนำาความรู้จากการ

วิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการสู่การบูรณาการ

บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาไปสู่
สังคมแห่งการ

เรียนรู้
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม	LISREL	(วิชาชีพครู)

ไตรมาส	1 65,700 กลุ่มวิชาชีพครู

2 โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส	2 180,000 คณะครุศาสตร์

3 โครงการศิลปกรรมบำาบัด ไตรมาส	2 300,000 คณะครุศาสตร์

4 โครงการ	“อบรมการวิจัยใน		ชั้นเรียน	:	ทำาอย่างไรให้ประสบความ

สำาเร็จ”

ไตรมาส	3 28,200 อ.พรรษา	ตระกูลบางคล้า

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมเด็กปฐมวัย

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ไตรมาส	3 33,180 ผศ.ดร.รัศมี	ตันเจริญ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างสื่อมัลติมีเดียสำาหรับครูภาษา

ไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาภาษาไทย

7 โครงการเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไตรมาส	1 45,000 อ.ศรัณยา	ฤกษ์ขำา

8 โครงการการบริหารจัดการแนะแนว ไตรมาส	3 75,600 สาขาวิชาจิตวิทยา

9 โครงอบรมจิตวิทยาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาจิตวิทยา

10 โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา

ในการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแบบ

อารยประเทศ

ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาสังคมศึกษา

11 โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เรื่อง	การพัฒนาท้องถิ่นไทย

มุ่งสู่อาเซียนพร้อมสืบสานจริยธรรม

ไตรมาส	1 100,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

12 โครงการคลินิกเสียงในภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้องในรายวิชาสัทศาสตร์

ภาษาอังกฤษ	

ไตรมาส	2 8,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร	ปีที่	5	ครั้งที่	1 ไตรมาส	2 78,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

14 โครงการอบรมศิลปะเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสื่อการ

เรียนการสอนในโรงเรียน	ครั้งที่	2

ไตรมาส	3 30,000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์

15 โครงการบริการวิชาการจัดทำาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปากนำ้า

ประแสอย่างยั่งยืน

ไตรมาส	3 62,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

16 โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	ณ	ชุมชนประแส	

อ.แกลง	จ.ระยอง

ไตรมาส	3 80,800 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

17 โครงการทำาความร่วมมือบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทย

ไตรมาส	4 65,880 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนาบุคลิกภาพและนำาเสนอผลงาน

ในยุคสารสนเทศ”		

ไตรมาส	4 55,200 สาขาวิชาภาษาไทย

19 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร	ครั้งที่	4	เปิดม่านเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อก้าวทันอาเซียน

ไตรมาส	4 68,600 สาขาวิชาภาษาจีน

กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน                   
                  และท้องถิ่น
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการคลินิกภาษาอังกฤษสัญจรครั้งที่1 ไตรมาส	4 25,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การใช้	Microsoft	Word	ขั้นสูง ไตรมาส	2 42,000 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	พหุนามของนิสิตที่

เรียนด้วยการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน

ไตรมาส	1 7,800 สาขาวิชาชีววิทยา

23 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	ในอำาเภอบ้านผือ		จังหวัดอุดรธานี

ไตรมาส	3 20,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

24 การพัฒนาเครื่องถอดหัวเข็มกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ	สุริยะ3 ไตรมาส	3 21,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

25 การผลิตนำ้านมหมักจากนำ้านมข้าวเจ้าหอมนิล ไตรมาส	2 183,000 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

26 การสำารวจความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในลำาไส้ในเขตธนบุรี	

กรุงเทพมหานครและอำาเภอปากท่อ		จังหวัดราชบุรี

ไตรมาส	2 207,000 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

27 การปรับปรุงผังโรงงาน		เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ไตรมาส	2 198,000 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

28 Pull	-	Out	Strength		of	Steel	Anchors	Embedded	in	Auto-

claved	Aerated	Concrete	Mixed	with	Sugar	Sediment

ไตรมาส	4 26,500 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

29 Inhibitory	Effect	of	Fermented	Glutinous	Rice	on	Enter-

opathogenic		Bacteria

ไตรมาส	3 104,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

30 Compatible	and	incompatible	pollination	and	the	senes-

cence	and	ovary	growth	of	Dendrobium	flowers

ไตรมาส	3 163,112 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

31 การจัดการเทคโนโลยีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางการ

บริการ

ไตรมาส	3 80,270 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

32 The	Photocatalytic	Degradation	of	Basic	Dyes	by	Applica-

tion	of	Titanium	Dioxide	(TiO2)	Films	Coated	on	Coconut	

shell-Charcoal

ไตรมาส	4 34,850 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

33 การศึกษาผลการเรียนรู้	เรื่อง	การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วย

การจัดกลุ่มตามความสามารถแบบเหมือน		แบบคละ		

และแบบผู้เรียนเลือกเอง

ไตรมาส	1 12,700 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

34 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ	ปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกรวม	และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งกล้วย

ไตรมาส	1-4 220,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

35 ผลของแป้งกล้วยดัดแปรและสารให้ความคงตัวทางการค้าต่อ

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมสด

ไตรมาส	1-4 1,000,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

36 พฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำางานของซาเล้ง ไตรมาส	1-4 575,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

37 การเกิดอุบัติเหตุในบ้านของผู้สูงอายุ	ตำาบลดอนไก่ดี	

อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

ไตรมาส	1 18,400 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม	LISREL	(วิชาชีพครู)

ไตรมาส	1 65,700 กลุ่มวิชาชีพครู

2 โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส	2 180,000 คณะครุศาสตร์

3 โครงการศิลปกรรมบำาบัด ไตรมาส	2 300,000 คณะครุศาสตร์

4 โครงการ	“อบรมการวิจัยใน		ชั้นเรียน	:	ทำาอย่างไรให้ประสบความ

สำาเร็จ”

ไตรมาส	3 28,200 อ.พรรษา	ตระกูลบางคล้า

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมเด็กปฐมวัย

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ไตรมาส	3 33,180 ผศ.ดร.รัศมี	ตันเจริญ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างสื่อมัลติมีเดียสำาหรับครูภาษา

ไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาภาษาไทย

7 โครงการเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไตรมาส	1 45,000 อ.ศรัณยา	ฤกษ์ขำา

8 โครงการการบริหารจัดการแนะแนว ไตรมาส	3 75,600 สาขาวิชาจิตวิทยา

9 โครงอบรมจิตวิทยาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาจิตวิทยา

10 โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา

ในการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแบบ

อารยประเทศ

ไตรมาส	1 65,700 สาขาวิชาสังคมศึกษา

11 โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เรื่อง	การพัฒนาท้องถิ่นไทย

มุ่งสู่อาเซียนพร้อมสืบสานจริยธรรม

ไตรมาส	1 100,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

12 โครงการคลินิกเสียงในภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้องในรายวิชาสัทศาสตร์

ภาษาอังกฤษ	

ไตรมาส	2 8,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร	ปีที่	5	ครั้งที่	1 ไตรมาส	2 78,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

14 โครงการอบรมศิลปะเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสื่อการ

เรียนการสอนในโรงเรียน	ครั้งที่	2

ไตรมาส	3 30,000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์

15 โครงการบริการวิชาการจัดทำาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปากนำ้า

ประแสอย่างยั่งยืน

ไตรมาส	3 62,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

16 โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	ณ	ชุมชนประแส	

อ.แกลง	จ.ระยอง

ไตรมาส	3 80,800 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

17 โครงการทำาความร่วมมือบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทย

ไตรมาส	4 65,880 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนาบุคลิกภาพและนำาเสนอผลงาน

ในยุคสารสนเทศ”		

ไตรมาส	4 55,200 สาขาวิชาภาษาไทย

19 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร	ครั้งที่	4	เปิดม่านเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อก้าวทันอาเซียน

ไตรมาส	4 68,600 สาขาวิชาภาษาจีน
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

38 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ใน

การทำาลูกแป้งข้าวหมาก

ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อตุสาหกรรมแลเทคโนโลยี

39 Genetic	diversity	of	the	msp-1,	msp-1,	and	glurp	genes	of	

Plasmodium	falciparum	isolates	along	the	Thai-Myanmar	

borders

ไตรมาส	2 35,360 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

40 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์		และการจัดการ

ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไตรมาส	2 28,800 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

41 โครงการสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	IT	Security	2558 ไตรมาส	2 28,800 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

42 การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย

โปรแกรมประยุกต์สำาหรับเว็บเพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไตรมาส	3 500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

43 การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนไทยเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน

ไตรมาส	3 68,840 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

44 พืชสมุนไพร	:	กรณีศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

สำานักงานเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

ไตรมาส	1 43,600 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

45 การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ	105	โดยใช้ชีววิธี ไตรมาส	1 260,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

46 โครงสร้างพันธุกรรมประชากรเชื้อ	Plasmodium	vivax	จากการ

วิเคราะห์	microsatellite	ของเชื้อมาลาเรียจากผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการ

แพร่เชื้อที่แตกต่างกันในประเทศไทย

ไตรมาส	1 76,220 สาขาวิชาเคมี

47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขอนามัยของเท้า ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากต้นคล้า	:	ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดภาคอีสาน

ของไทย

ไตรมาส	1 200,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

49 โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	เรื่อง	

อุตสาหกรรมศาสตร์และทคโนโลยี	ครั้งที่	1	:	บูรณาการงานวิจัยสู่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง

ไตรมาส	3 200,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

50 การตรวจหาเอนไซม์	Klebsiella	pneumoniae	carbapenemase	

ในเชื้อกลุ่ม	Enterobacteriaceae

ไตรมาส	1 32,800 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

51 อาหารพื้นบ้านบนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	

ชาวไทยวน	อำาเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาส	2 50,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

52 การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำาอางจากย่านาง	เพื่อ

เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำาเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

ไตรมาส	1 260,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

53 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ไตรมาส	1-4 82,000 สาขาวิชาการตลาด

54 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ไตรมาส	1-4 60,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

55 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ไตรมาส	1-4 50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

56 โครงการบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องเพื่อใช้ทำาขาเทียมให้แก่คนพิการ ไตรมาส	1-4 30,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

57 โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ	HR ไตรมาส	1-4 50,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

58 โครงการฝึกอาชีพผู้ประกอบการ ไตรมาส	1-4 22,000 สาขาวิชาการเป็นผู้

ประกอบการ

59 โครงการเอเจนซีโฆษณาจำาลอง ไตรมาส	1-4 30,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ

ธุรกิจบันเทิง

60 โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยโทรทัศน์เพื่อการ

ศึกษาผ่านระบบ	Internet	Protocol	Television

ไตรมาส	1-3 520,000 สำานักงานคณะและทุก

สาขาวิชา

61 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม		“พี่สอนน้อง	:	พัฒนาทักษะด้านกีฬา

และนันทนาการ”

ไตรมาส	1-4 48,880 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

62 โครงการส่งเสริมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

ไตรมาส	1 100,000 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ

สำานักวิเทศฯ

63 โครงการสอนศิลปะแบบบูรณาการ	ณ	โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา	

กรุงเทพมหานคร	

ไตรมาส	1 100,000 บัณฑิตวิทยาลัยและฝ่าย

วิชาการมหาวิทยาลัยฯ

64 โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น	ณ	โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก	จ.สมุทรสาคร

ไตรมาส	2 220,000 สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

38 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ใน

การทำาลูกแป้งข้าวหมาก

ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อตุสาหกรรมแลเทคโนโลยี

39 Genetic	diversity	of	the	msp-1,	msp-1,	and	glurp	genes	of	

Plasmodium	falciparum	isolates	along	the	Thai-Myanmar	

borders

ไตรมาส	2 35,360 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

40 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์		และการจัดการ

ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไตรมาส	2 28,800 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

41 โครงการสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	IT	Security	2558 ไตรมาส	2 28,800 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

42 การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย

โปรแกรมประยุกต์สำาหรับเว็บเพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไตรมาส	3 500 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

43 การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนไทยเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน

ไตรมาส	3 68,840 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

44 พืชสมุนไพร	:	กรณีศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

สำานักงานเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

ไตรมาส	1 43,600 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

45 การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ	105	โดยใช้ชีววิธี ไตรมาส	1 260,000 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

46 โครงสร้างพันธุกรรมประชากรเชื้อ	Plasmodium	vivax	จากการ

วิเคราะห์	microsatellite	ของเชื้อมาลาเรียจากผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการ

แพร่เชื้อที่แตกต่างกันในประเทศไทย

ไตรมาส	1 76,220 สาขาวิชาเคมี

47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขอนามัยของเท้า ไตรมาส	1 26,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากต้นคล้า	:	ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดภาคอีสาน

ของไทย

ไตรมาส	1 200,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

49 โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	เรื่อง	

อุตสาหกรรมศาสตร์และทคโนโลยี	ครั้งที่	1	:	บูรณาการงานวิจัยสู่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง

ไตรมาส	3 200,000 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

50 การตรวจหาเอนไซม์	Klebsiella	pneumoniae	carbapenemase	

ในเชื้อกลุ่ม	Enterobacteriaceae

ไตรมาส	1 32,800 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

51 อาหารพื้นบ้านบนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	

ชาวไทยวน	อำาเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาส	2 50,000 สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย

52 การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำาอางจากย่านาง	เพื่อ

เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำาเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

ไตรมาส	1 260,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 มีจุดเน้นในเรื่อง

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	โดยมีปัจจัย	ดังนี้	1)	ความเป็น	

“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”	2)	พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความ

สำาคัญทางประวัติศาสตร์	3)	มีบริบททางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง

กับเพื่อนบ้าน	 ชุมชน	 รอบมหาวิทยาลัย	 ในภูมิภาคประเทศ

ไทย	ในประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ

ส่งเสริมและ 
เผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทย
สู่สากล
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำานึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
                  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ	“ศึกษาดูงาน	พัฒนานิสิต	สร้างจิตสำานึกตามแนวโครงการ

พระราชดำาริ”

ไตรมาส	2-3 29,000 ผศ.วิมลัก	สรรคพงษ์

2 โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยปลูกปะการัง ไตรมาส	3 48,940 อ.กาญจนา	ขาวผ่องศรี

3 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	4 20,000 สาขาวิชาจิตวิทยา

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การไหว้ครูดนตรีและการบรรเลงดนตรี

ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรี”	ครั้งที่	2

ไตรมาส	2 99,500 คณะครุศาสตร์

5 โครงการฝึกปฏิบัติจัดนิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ไตรมาส	2 31,200 ดร.ธัชกร		สุวรรณจรัส

6 โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)

ไตรมาส	1 50,000 สาขาวิชานิติศาสตร์

7 โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	จตุภาค	สมังคี	นฤมิต ไตรมาส	1 54,600 สาขาภาษาจีน	สาขา

ภาษาไทย	สาขาภาษา

อังกฤษ

8 โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เรื่อง	การพัฒนาท้องถิ่นไทย

มุ่งสู่อาเซียนพร้อมสืบสานจริยธรรม

ไตรมาส	1 100,000 สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ

9 โครงการ	แสดงผลงานออกแบบ	“Individual	Design	Exhibition” ไตรมาส	2 30,000 สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์

10 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม:มัคคุเทศก์อาสา	ครั้งที่	3 ไตรมาส	2 18,000 สาขาภาษาจีน

11 โครงการ	“รู้รักษ์ภาษาไทย	ร่วมใจเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ	

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”

ไตรมาส	2 71,025 สาขาวิชาภาษาไทย

12 โครงการร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

สถานที่สำาคัญจังหวัดพิษณุโลก

ไตรมาส	4 91,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

13 โครงการเสริมสร้างและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	“ศึกษา

ประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณสถาน	ณ	เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา”

ไตรมาส	4 105,000 สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

14 โครงการธุรกิจอิสลามสานสัมพันธ์ฉันญาติมิตร ไตรมาส	4 6,000 สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม

15 โครงการการเรียนรู้	วิถีชีวิต	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตามรอยพระยุคลบาท ไตรมาส	3 190,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

16 โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โอสถสภาและทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ไตรมาส	3 33,540 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

17 โครงการอบรมจริยธรรม	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไตรมาส	1 36,400 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

18 โครงการฅนราชภัฏ	หัวใจสิงห์	ร่วมอาสาพัฒนาแหล่งนำ้า	ปีที่	3 ไตรมาส	1 96,160 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

19 โครงการศึกษาดูงานและโครงการจิตอาสาและทำานุบำารุงศิลปะ

วัฒนธรรม

ไตรมาส	1 8,440 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการศึกษาดูงานและโครงการจิตอาสาและทำานุบำารุงศิลปะ

วัฒนธรรม

ไตรมาส	1 7,000 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

21 โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมฯ ไตรมาส	1 6,480 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้คู่คุณธรรม	รุ่นที่	5 ไตรมาส	2 43,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

23 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์	ทักษะการเรียนรู้การทำางาน	ปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม	และการสืบสานวัฒนธรรม	ไทย-ลาว

ไตรมาส	2 125,780 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

24 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	งานทำาบุญลี้ยงพระ	

สังสรรค์วันปีใหม่	2558

ไตรมาส	2 50,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

25 โครงการสร้างเสริมทักษะเรียนรู้การทำางาน	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

สืบสานวัฒนธรรม	ไทย-ลาว	ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	1 103,400 สาขาวิชาเคมี

26 โครงการ	“การแสดงมุทิตาจิต	แด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ไตรมาส	4 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

27 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส	1-4 116,500 สาขาวิชาการตลาด

28 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต ไตรมาส	1-4 115,500 สาขาวิชาการตลาด

29 โครงการเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม	4	ภาค ไตรมาส	1-4 96,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

30 โครงการอบรมอาหารไทยและอาหารตะวันตก ไตรมาส	1-4 90,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

31 โครงการอบรมธรรมะ/ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 59,492 สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารองค์การ

32 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

33 โครงการวัยรุ่น	วัยใส	อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับชุมชน ไตรมาส	1-4 30,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

34 โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ ไตรมาส	1-4 20,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

35 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 31,000 สาขาวิชาการเป็นผู้

ประกอบการ

36 โครงการจัดแสดงเพื่อส่งเสริมและทำานุบำารุงด้านศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 40,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ

ธุรกิจบันเทิง

37 โครงการแห่เทียนพรรษา	 ไตรมาส	1-4 57,150 สำานักโรงเรียนสาธิต

38 วันสงกรานต์	 ไตรมาส	1-4 13,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

39 กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม	ปี	2558	(รร.มัธยม) ไตรมาส	3 338,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

40 กิจกรรมวันสุนทรภู่	 ไตรมาส	3 22,000 สำานักโรงเรียนสาธิต
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการศึกษาดูงานและโครงการจิตอาสาและทำานุบำารุงศิลปะ

วัฒนธรรม

ไตรมาส	1 7,000 สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

21 โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมฯ ไตรมาส	1 6,480 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้คู่คุณธรรม	รุ่นที่	5 ไตรมาส	2 43,200 สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์

23 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์	ทักษะการเรียนรู้การทำางาน	ปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม	และการสืบสานวัฒนธรรม	ไทย-ลาว

ไตรมาส	2 125,780 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

24 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	งานทำาบุญลี้ยงพระ	

สังสรรค์วันปีใหม่	2558

ไตรมาส	2 50,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

25 โครงการสร้างเสริมทักษะเรียนรู้การทำางาน	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

สืบสานวัฒนธรรม	ไทย-ลาว	ประจำาปีการศึกษา	2557

ไตรมาส	1 103,400 สาขาวิชาเคมี

26 โครงการ	“การแสดงมุทิตาจิต	แด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ไตรมาส	4 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

27 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส	1-4 116,500 สาขาวิชาการตลาด

28 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต ไตรมาส	1-4 115,500 สาขาวิชาการตลาด

29 โครงการเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม	4	ภาค ไตรมาส	1-4 96,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

30 โครงการอบรมอาหารไทยและอาหารตะวันตก ไตรมาส	1-4 90,000 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

31 โครงการอบรมธรรมะ/ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 59,492 สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารองค์การ

32 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 50,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

33 โครงการวัยรุ่น	วัยใส	อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับชุมชน ไตรมาส	1-4 30,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

34 โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ ไตรมาส	1-4 20,000 สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

35 โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 31,000 สาขาวิชาการเป็นผู้

ประกอบการ

36 โครงการจัดแสดงเพื่อส่งเสริมและทำานุบำารุงด้านศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส	1-4 40,000 สาขาวิชาการโฆษณาและ

ธุรกิจบันเทิง

37 โครงการแห่เทียนพรรษา	 ไตรมาส	1-4 57,150 สำานักโรงเรียนสาธิต

38 วันสงกรานต์	 ไตรมาส	1-4 13,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

39 กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม	ปี	2558	(รร.มัธยม) ไตรมาส	3 338,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

40 กิจกรรมวันสุนทรภู่	 ไตรมาส	3 22,000 สำานักโรงเรียนสาธิต

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

41 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ไตรมาส	4 59,992 สำานักโรงเรียนสาธิต

42 กิจกรรมวันไหว้ครู	 ไตรมาส	4 54,495 สำานักโรงเรียนสาธิต

43 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	บ้านสมเด็จฯ	ประจำาปี		2557 ไตรมาส	4 242,925 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

44 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงามตาม		

วิถีไทย	ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม	“สุภาพชน	คนบ้านสมเด็จฯ”	

รุ่นที่	3

ไตรมาส	1 99,700 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลืองและการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาด

เล็ก	(All	about	Brass)

ไตรมาส	1 150,00 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

46 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร	“ย้อนรอยศิลป์	ถิ่นล้านนา	จิต

อาสา	พัฒนาชุมชน”

ไตรมาส	1 197,200 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

47 โครงการส่งเสริมจริยธรรม	“ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”	เสวนาเรื่อง	

“ธรรมะในวัยเรียน”		

ไตรมาส	1 45,000 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

48 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์	การบริการ	และอุตสาหกรรมทาง

วัฒนธรรม

ไตรมาส	1 55,800 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

49 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ครั้งที่	29“ชมวัฒนธรรมสามเชื้อชาติ	

เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ศรีสุริยวงศ์”	

ไตรมาส	1 144,950 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

50 โครงการศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา	บ้านเอกะนาค		การเสวนา	หัวข้อ	

“รฦก	คณะละครของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ไตรมาส	2 38,600 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

51 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง	“ผู้นำาเยาวชน	

เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ”	รุ่นที่	1		

ไตรมาส	2 75,400 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

52 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำาปี	2558		 ไตรมาส	3 50,000 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม	เรื่อง	“ธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหาร” ไตรมาส	3 560,240 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

54 โครงการเสวนาวิชาการ	หัวข้อ	“แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์และ

แหล่งเรียนรู้”

ไตรมาส	3 53,900 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

55 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	และศึกษาดูงาน

ด้านโรงละคร

ไตรมาส	4 120,400 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

56 โครงการจัดทำาวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม	สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไตรมาส	2-4 30,000 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

57 กิจกรรมจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม ไตรมาส	4 96,000 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

58 การประกวดทูตกิจกรรม	ประจำาปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	1 163,945 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา
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59 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยประจำาปี	2557	

“ชงโคเกมส์	2014”

ไตรมาส	1 680,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

60 กิจกรรมลงนามถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ณ	โรงพยาบาลศิริราช

ไตรมาส	1 63,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

61 การเปิดประชุมสภานิสิตประจำาปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	1 20,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

62 การประชุมผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในเรื่องจิตสำานึก

การเป็นผู้ให้

ไตรมาส	1 5,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

63 กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ไตรมาส	1 61,600 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

64 กิจกรรมนิทรรศการ	มหาวิทยาลัยโปร่งใส่	บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง ไตรมาส	1 36,850 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

65 สัมมนาสภานิสิต	นักศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	ทั่วประเทศ	

ณ	มรภ.ศรีสะเกษ

ไตรมาส	1 31,840 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

66 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่	42	รอบคัดเลือก	

ณ	ม.ธรรมศาสตร์

ไตรมาส	1 750,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

67 อบรมผู้นำานิสิตรุ่นที่	25 ไตรมาส	1 329,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

68 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2557 ไตรมาส	1 20,250 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

69 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ตะกร้อเกษตรกำาแพงแสน ไตรมาส	1 52,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

70 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา	ครั้งที่	7 ไตรมาส	1 680,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

71 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไตรมาส	1 45,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

72 เดินเพื่อสุขภาพ	150	ปี	ศรีสุริยวงศ์ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน ไตรมาส	2 89,350 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

73 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่	42	

“นนทรีเกมส์”

ไตรมาส	2 1,800,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

74 วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยงวงศ์	

(ช่วง	บุนนาค)

ไตรมาส	2 180,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

75 วันสถาปนาวันราชภัฏ	2558 ไตรมาส	2 70,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

76 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	การทำาเรื่องขอจบการศึกษา ไตรมาส	2 8,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา
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59 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยประจำาปี	2557	

“ชงโคเกมส์	2014”

ไตรมาส	1 680,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

60 กิจกรรมลงนามถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ณ	โรงพยาบาลศิริราช

ไตรมาส	1 63,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

61 การเปิดประชุมสภานิสิตประจำาปีการศึกษา	2557 ไตรมาส	1 20,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

62 การประชุมผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในเรื่องจิตสำานึก

การเป็นผู้ให้

ไตรมาส	1 5,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

63 กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ไตรมาส	1 61,600 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

64 กิจกรรมนิทรรศการ	มหาวิทยาลัยโปร่งใส่	บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง ไตรมาส	1 36,850 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

65 สัมมนาสภานิสิต	นักศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	ทั่วประเทศ	

ณ	มรภ.ศรีสะเกษ

ไตรมาส	1 31,840 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

66 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่	42	รอบคัดเลือก	

ณ	ม.ธรรมศาสตร์

ไตรมาส	1 750,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

67 อบรมผู้นำานิสิตรุ่นที่	25 ไตรมาส	1 329,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

68 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2557 ไตรมาส	1 20,250 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

69 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ตะกร้อเกษตรกำาแพงแสน ไตรมาส	1 52,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

70 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา	ครั้งที่	7 ไตรมาส	1 680,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

71 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไตรมาส	1 45,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

72 เดินเพื่อสุขภาพ	150	ปี	ศรีสุริยวงศ์ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน ไตรมาส	2 89,350 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

73 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่	42	

“นนทรีเกมส์”

ไตรมาส	2 1,800,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

74 วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยงวงศ์	

(ช่วง	บุนนาค)

ไตรมาส	2 180,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

75 วันสถาปนาวันราชภัฏ	2558 ไตรมาส	2 70,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

76 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	การทำาเรื่องขอจบการศึกษา ไตรมาส	2 8,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด�าเนินการ

จ�านวน 

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

77 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ไตรมาส	3 73,600 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

78 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	

สยามบรมราชกุมารี

ไตรมาส	3 60,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

79 กิจกรรม	JOB-BKK	&	BSRU	Jobfair	2015	 ไตรมาส	3 5,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

80 แกนนำาเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์	รุ่นที่	3	 ไตรมาส	3 40,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

81 โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ไตรมาส	3 50,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

82 ส่งมอบงานและจัดทำาแผนพัฒนากิจกรรม	ประจำาปี	2558 ไตรมาส	3 312,700 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

83 สัมมนาวิชาการบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก	จ.อุดรธานี ไตรมาส	4 13,300 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

84 ถวายเทียนจำานำาพรรษาประจำาปี2558	วัดศรีสุริยวงศาราม	จ.ราชบุรี ไตรมาส	4 220,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

85 ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร

ไตรมาส	4 25,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

86 ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่	58 ไตรมาส	4 150,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

87 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่	2558 ไตรมาส	4 75,165 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

88 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม	สำาหรับนิสิตชั้นปีที่	1 ไตรมาส	4 35,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

89 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ไตรมาส	4 150,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

90 การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 ไตรมาส	4 21,765 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

91 ราตรีชงโคบาน	2558 ไตรมาส	4 900,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

92 กองเกียรติยศ	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไตรมาส	4 20,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

93 พิธีการประชุมสภาสมัยสามัญ	ปี	2558	 ไตรมาส	4 18,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

94 การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	ปี2-3 ไตรมาส	4 40,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา
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95 พิธีไหว้ครู ไตรมาส	4 24,000 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

96 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์	ปี	2558 ไตรมาส	4 226,040 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

97 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนวัดประดิษฐาราม	เขตธนบุรี	

กรุงเทพฯและเครือข่าย

ไตรมาส	4 475,500 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

98 กิจกรรม	“ปั่นเพื่อสุขภาพ	ต้านยาเสพติด” ไตรมาส	4 126,400 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

99 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับแนวทาง

การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในมหาวิทยาลัย

ไตรมาส	4 58,100 สำานักกิจการนิสิต

นักศึกษา

70



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	 ในส่วนของบุคลากรมี

กิจกรรมดังนี้	การพัฒนาสมรรถนะ	และศักยภาพบุคลากรทุก	

กลุ่ม	 เพื่อการพัฒนางาน	 และการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชี

วิตที่ดี	 ในส่วนระบบการทำางาน	 เน้นการนำาเทคโนโลยีสารสน

เทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	เพื่อความโปร่งใสรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ	

บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วย
หลักธรรมาภิบาล
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1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้งานประกันคุณภาพ”

ไตรมาส	4 23,000 คณะครุศาสตร์

2 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา	2557 ไตรมาส	4 32,960 คณะครุศาสตร์

3 โครงการการบริหารงานให้คำาปรึกษาสำาหรับนิสิตทั่วไป ไตรมาส	3-4 29,392 สาขาวิชาจิตวิทยา

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กร

ไตรมาส	4 227,400 สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้น	ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไตรมาส	2 33,800 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต	ฯ ไตรมาส	1-4 187,200 อ.สุภัทรา	โกษะโยธิน

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อมูลระบบบริหารโรงเรียน ไตรมาส	1-4 4,660 อ.ศิริพร	ทิพย์สิงห์		

อ.กาญจน	อยู่ในธรรม

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรองค์กร	(ERP)	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	

ด้านคลังพัสดุ	และด้านการเงิน

ไตรมาส	3-4 86,000 กองคลัง

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ประจำาปีงบประมาณ	2559

ไตรมาส	4 97,000 กองคลัง

กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มสมรรถนะการบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ข้อมูล
ด้านการวิจัย
By : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

1 อำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกำรรับ
รู้คุณภำพ  กำรบริกำรของสถำบันอุดมศึกษำใน
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

50,000

2 อำจำรย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส พัฒนำกำรเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
(AR) เพื่อพัฒนำทักษะกำรฟังภำษำอังกฤษของ
นิสิตระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(เทคโนโลยีและสื่อสำรกำร

ศึกษำ)

70,000

3 อำจำรย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ทำงวิทยำศำสตร์ โดยรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ส�ำหรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์))

50,000

4 ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ กำรพัฒนำรูปแบบกำรฝึกปฏิบัติกำรวิจัยในชั้น
เรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ทำงกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนส�ำหรับ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำกำร
ศึกษำปฐมวัย

ครุศำสตร์
(กำรศึกษำปฐมวัย)

50,000.00

5 ผศ.ดร.จุติมำ  รัตนพลแสนย์ กำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรมวิชำชีพครูส�ำหรับ
นักศึกษำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์

ครุศำสตร์
(วิจัย วัดผล และสถิติกำร

ศึกษำ)

51,000

6 อำจำรย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู กำรพัฒนำชุดกิจกรรมที่เน้นกำรเชื่อมโยงกับ
สถำนกำรณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  ส�ำหรับนิสิต  
สำขำวิชำคณิตศำสตร์

ครุศำสตร์
(คณิตศำสตร์)

50,000

7 อำจำรย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ควำมคิดเห็นของนิสิตสำขำวิชำพลศึกษำและ
นันทนำกำรที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน  
สำขำวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร

ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

40,000

8 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ กำรพัฒนำโมเดลกำรสอน  เรื่องรูปแบบและ
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้  ตำมแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณำกำรกับหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส�ำหรับรำยวิชำกำรจัดกำร
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กลุ่มวิชำชีพครู)

60,000

9 อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี กำรศึกษำประวัติศำสตร์นำฏยศิลป์ไทยตำมแนว
ทฤษฎีประวัติศำสตร์เชิงวัฒนธรรม

ครุศำสตร์
(นำฏยศิลป์ศึกษำ)

60,000

10 อ.ดร.วิทยำ  วิสูตรเรืองเดช กำรศึกษำควำมพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถำน
ศึกษำที่มีนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
สังคมศึกษำ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(สังคมศึกษำ)

60,000

ล�ำดับที่ ประเภททุนวิจัย จ�ำนวนโครงกำร งบประมำณ(บำท)

1 ทุนภำยในส�ำหรับอำจำรย์ 88 5,546,100

2 ทุนภำยนอกส�ำหรับอำจำรย์ 65 9,991,496.61

3 ทุนภำยในส�ำหรับนิสิต-นักศึกษำ 2 20,000

4 ทุนภำยในส�ำหรับสำยสนับสนุน 13 481,200

รวม 168 16,038,796.61

สถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมกำรวิจัย ในทุกสำขำวิชำ โดยกำรกระตุ้นส่งเสริมและ

อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรวิจัยและ

พัฒนำวิทยำกำรควำมรู้ของสำขำวิขำกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจน

ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในขณะ

เดียวกันสถำบันวิจัยได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยและส�ำรวจข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกำรบริกำรของมหำวิทยำลัยพร้อมทั้งเผย

แพร่ผลงำนของนักวิจัยของมหำวิทยำลัย อันเป็นกำรแสดงถึงศักยภำพ

ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงด้ำนปริมำณและคุณภำพงำนวิจัย

เพื่อผลิตผลงำนวิจัยทั้งในด้ำนคุณภำพและปริมำณเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สถำบันวิจัยและพัฒนำมีงำน

วิจัยทั้งสิ้น 168  เรื่อง รวมจ�ำนวนเงินงำนวิจัย 16,038,796.61 บำท

ด้านการวิจัย
หลักการและเหตุผล

เป้าหมายผลผลิต
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

1 อำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกำรรับ
รู้คุณภำพ  กำรบริกำรของสถำบันอุดมศึกษำใน
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

50,000

2 อำจำรย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส พัฒนำกำรเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
(AR) เพื่อพัฒนำทักษะกำรฟังภำษำอังกฤษของ
นิสิตระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(เทคโนโลยีและสื่อสำรกำร

ศึกษำ)

70,000

3 อำจำรย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ทำงวิทยำศำสตร์ โดยรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ส�ำหรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์))

50,000

4 ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ กำรพัฒนำรูปแบบกำรฝึกปฏิบัติกำรวิจัยในชั้น
เรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ทำงกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนส�ำหรับ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำกำร
ศึกษำปฐมวัย

ครุศำสตร์
(กำรศึกษำปฐมวัย)

50,000.00

5 ผศ.ดร.จุติมำ  รัตนพลแสนย์ กำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรมวิชำชีพครูส�ำหรับ
นักศึกษำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์

ครุศำสตร์
(วิจัย วัดผล และสถิติกำร

ศึกษำ)

51,000

6 อำจำรย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู กำรพัฒนำชุดกิจกรรมที่เน้นกำรเชื่อมโยงกับ
สถำนกำรณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  ส�ำหรับนิสิต  
สำขำวิชำคณิตศำสตร์

ครุศำสตร์
(คณิตศำสตร์)

50,000

7 อำจำรย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ควำมคิดเห็นของนิสิตสำขำวิชำพลศึกษำและ
นันทนำกำรที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน  
สำขำวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร

ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

40,000

8 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ กำรพัฒนำโมเดลกำรสอน  เรื่องรูปแบบและ
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้  ตำมแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณำกำรกับหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส�ำหรับรำยวิชำกำรจัดกำร
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กลุ่มวิชำชีพครู)

60,000

9 อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี กำรศึกษำประวัติศำสตร์นำฏยศิลป์ไทยตำมแนว
ทฤษฎีประวัติศำสตร์เชิงวัฒนธรรม

ครุศำสตร์
(นำฏยศิลป์ศึกษำ)

60,000

10 อ.ดร.วิทยำ  วิสูตรเรืองเดช กำรศึกษำควำมพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถำน
ศึกษำที่มีนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
สังคมศึกษำ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(สังคมศึกษำ)

60,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

24 อำจำรย์จีรภรณ์  กิจเจริญ กำรศึกษำภูมิศำสตร์จำกภูมินำมของหมู่บ้ำนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุศำสตร์
(สังคมศึกษำ)

60,000

25 อำจำรย์จิรฐำทิพย์  วัฒนพำนิช สมรรถนะของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
สำขำวิชำศิลปกรรมศึกษำ คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ

ครุศำสตร์
(นำฏยศิลป์ศึกษำ)

60,000

26 อำจำรย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ กำรสร้ำงแบบทดสอบทักษะกีฬำเซปักตะกร้อ 
ส�ำหรับนักศึกษำชำย สำขำพลศึกษำและ
นันทนำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

60,000

27 อำจำรย์ภำณุ  กุศลวงศ์ หลักสูตรกีฬำเทควันโด  ระยะสั้น ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

110,000

28 ผศ.อำรี  ผสำนสินธุวงศ์ กำรศึกษำควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพของ
นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เพื่อรอบรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

29 อำจำรย์กันยำวรรนธ์  ก�ำเนิดสินธุ์ กำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษำกรณี 
: องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลน�้ำผึ้ง  อ�ำเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปรำกำร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

30 อำจำรย์ปิยะฉัตร  ปำนเพชร กำรเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือ Word Clouds และกำรแปลควำม
หมำย (Translation Method) ต่อผลกำรเรียน
รู้และควำมคงทนของค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
(Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภำษำ
อังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(ภำษำอังกฤษ)

60,000

31 อำจำรย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์ กำรแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษำปัญหำ
กำรแปลเรื่องสั้นของนิสิตสำขำภำษำจีน คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(ภำษำจีน)

49,000

32 อำจำรย์วิทวัส  กรมณีโรจน์ ควำมคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อกำรสอนหลักสูตร
ปริญญำตรี  สำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(นำฏยศิลป)์

60,000

33 อำจำรย์ชนินทร์  มณีด�ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยในเหตุยกเว้นควำมผิดใน
กำรท�ำแท้งของประเทศในภูมิภำคอำเซียน

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(นิติศำสตร์)

60,000

34 อำจำรย์สหภัส  อินทรีย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรุงศรีอยุธยำกับล้ำนนำ
และล้ำนช้ำง 1893-2310

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ)

60,000

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

11 อำจำรย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ�่ำ กำรพัฒนำแบบวัดกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ด้วยกำรวิเครำะห์ทฤษฎีตอบสนอง
ข้อสอบของนิสิตคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กำรประเมินผลและวิจัย

ทำงกำรศึกษำ)

60,000

12 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล  
เพชรเกลี้ยง

ผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐำนในรำยวิชำกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน

ครุศำสตร์
(กลุ่มวิชำชีพครู)

60,000

13 อำจำรย์วรุตม์  พลอยสวยงำม กำรพัฒนำระบบคัดเลือก  บทควำมวิจัยและ
บทควำมวิชำกำร

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

60,000

14 อำจำรย์วิกรม  ศุขธณี รูปแบบกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพส�ำหรับ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(พลศึกษำ)

60,000

15 อำจำรย์กิตติ  เชี่ยวชำญ แบบจ�ำลองกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
โครงข่ำยด้วยวิธีกำรแบบกรำฟ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

99,000

16 อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  สุทธิเนียม พฤติกรรมสุขภำพและกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรม
สุขภำพของอำจำรย์ บุคลำกร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กลุ่มวิชำชีพครู)

99,500

17 อำจำรย์ ดร.ชลพร  กองค�ำ พฤติกรรมสุขภำพและกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรม
สุขภำพของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กลุ่มวิชำชีพครู)

115,200

18 อำจำรย์หทัยรัก  ตุงคะเสน กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติจำกกำรบูรณำกำรงำนวิจัย เรื่องกำร
ออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง

ครุศำสตร์
(วิทยำศำสตร์)

100,000

19 ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์          
(ชุดโครงกำร)

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนิสิต สำขำวิชำกำร
ประเมินผลและวิจัยกำรศึกษำโดยใช้กำรวิจัย
เป็นฐำน

ครุศำสตร์
(ประเมินผลและวิจัยทำงกำร

ศึกษำ)

130,000

20 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�ำสุก กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำด้วยเทคนิคโมเดลกำรวิเครำะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน

ครุศำสตร์
(กำรประเมินผลและวิจัย

ทำงกำรศึกษำ)

60,000.00

21 อำจำรย์นิธิวดี  เพ็งใย กำรพัฒนำแบบฝึกกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
กรณีศึกษำ : สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณะ
ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

60,000.00

22 อำจำรย์วรำนันท์  อิศรปรีดำ กำรศึกษำผลกำรใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
กรณีศึกษำ : วิชำทักษะภำษำไทยเพื่ออำชีพ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

60,000

23 อำจำรย์ศิริกำญจนำ   ใบค�ำ กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรเขียนของนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 4 โดยกำรใช้หลำยแหล่งข้อมูล

ครุศำสตร์
(ภำษำอังกฤษ)

36,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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24 อำจำรย์จีรภรณ์  กิจเจริญ กำรศึกษำภูมิศำสตร์จำกภูมินำมของหมู่บ้ำนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุศำสตร์
(สังคมศึกษำ)

60,000

25 อำจำรย์จิรฐำทิพย์  วัฒนพำนิช สมรรถนะของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
สำขำวิชำศิลปกรรมศึกษำ คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ

ครุศำสตร์
(นำฏยศิลป์ศึกษำ)

60,000

26 อำจำรย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ กำรสร้ำงแบบทดสอบทักษะกีฬำเซปักตะกร้อ 
ส�ำหรับนักศึกษำชำย สำขำพลศึกษำและ
นันทนำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

60,000

27 อำจำรย์ภำณุ  กุศลวงศ์ หลักสูตรกีฬำเทควันโด  ระยะสั้น ครุศำสตร์
(พลศึกษำและนันทนำกำร)

110,000

28 ผศ.อำรี  ผสำนสินธุวงศ์ กำรศึกษำควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพของ
นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เพื่อรอบรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

29 อำจำรย์กันยำวรรนธ์  ก�ำเนิดสินธุ์ กำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษำกรณี 
: องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลน�้ำผึ้ง  อ�ำเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปรำกำร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

30 อำจำรย์ปิยะฉัตร  ปำนเพชร กำรเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือ Word Clouds และกำรแปลควำม
หมำย (Translation Method) ต่อผลกำรเรียน
รู้และควำมคงทนของค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
(Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภำษำ
อังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(ภำษำอังกฤษ)

60,000

31 อำจำรย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์ กำรแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษำปัญหำ
กำรแปลเรื่องสั้นของนิสิตสำขำภำษำจีน คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(ภำษำจีน)

49,000

32 อำจำรย์วิทวัส  กรมณีโรจน์ ควำมคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อกำรสอนหลักสูตร
ปริญญำตรี  สำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(นำฏยศิลป)์

60,000

33 อำจำรย์ชนินทร์  มณีด�ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยในเหตุยกเว้นควำมผิดใน
กำรท�ำแท้งของประเทศในภูมิภำคอำเซียน

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(นิติศำสตร์)

60,000

34 อำจำรย์สหภัส  อินทรีย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรุงศรีอยุธยำกับล้ำนนำ
และล้ำนช้ำง 1893-2310

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ)

60,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

46 อำจำรย์ชลีกำญจน์  จันทจ�ำรัสรัตน์ โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติกำรแอน
ดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

65,000

47 อำจำรย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ ผลงำนทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนำค)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

90,000

48 อำจำรย์พิทักษ์พงษ์  คมพุดซำ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

55,000

49 อำจำรย์ปรียำภรณ์  สืบสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว
พยำกรณ์อำกำศทำงโทรทัศน์ของประชำชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรสื่อสำรมวลชน)

43,000

50 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ โมเดลกำรบริหำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมที่ประสบควำมส�ำเร็จตำมแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรเป็นผู้ประกอบกำร)

55,000

51 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร กำรพัฒนำสมรรถนะนักทรัพยำกรมนุษย์ภำค
อุตสำหกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์)

80,000

52 อำจำรย์อำรียำ  จุ้ยจ�ำลอง วัฒนธรรมอำหำรมอญในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของ
ชำวมอญ  ชุมชนบำงกระดี่

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรประชำสัมพันธ์และกำร

สื่อสำรองค์กำร)

50,000

53 อำจำรย์สุพรรณิกำร์  ชำค�ำรุณ กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เขตธนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   เพื่อจัด
ท�ำเส้นทำงท่องเที่ยวส�ำหรับผู้พิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหว

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว)

40,000

54 ผศ.พรสวรรค์  ตั้งเมตตำจิตตกุล กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรใน
กำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำของธุรกิจเครือข่ำยใน 
ประเทศไทย : กรณีศึกษำบริษัท แอมเวย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรประชำสัมพันธ์และกำร

สื่อสำรองค์กำร)

50,000

55 อำจำรย์อนุวัฒน์  ภักดี กำรศึกษำผลกระทบของนโยบำยกำรบัญชีและ
กำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 
19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใน
กลุ่มดัชนีรำคำ SET 100

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรบัญชี)

53,900

56 อำจำรย์พรรณำ  พูนพิน กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้
ของคณำจำรย์  คณะวิทยำกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

60,000

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

35 อำจำรย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง กลวิธีกำรใช้วำทกรรมโน้มน้ำวใจของ
นักกำรเมือง : กรณีศึกษำแกนน�ำฝ่ำยคณะ
กรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชำธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนน�ำฝ่ำยแนวร่วม
ประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

60,000

36 อำจำรย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี เจ้ำแม่งูจงอำง : กำรศึกษำเรื่องเล่ำ สัญลักษณ์ 
และบทบำทหน้ำที่

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

60,000

37 อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์  เจริญชีพ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน : กรณีศึกษำ ต�ำบลถ�้ำรงค์ อ�ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ)

60,000

38 อำจำรย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ กำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบ
ธุรกิจอำหำรฮำลำลของชุมชนบริเวณโดยรอบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ธุรกิจอิสลำมศึกษำ)

60,000

39 อำจำรย์กชกร  ชิตท้วม นำฏยศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด จักรีรำชภัฏ มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(นำฏยศิลป์)

60,000

40 อำจำรย์ชำญวิทย์  เยำวฤทธำ วัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจต่อผู้ปกครอง
และปัจจัยที่พูดค�ำนึงถึง: กรณีศึกษำนิสิตไทยใน
มหำวิทยำลัยของรัฐ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

59,700

41 อำจำรย์ธเนศ  สำยจิตบริสุทธิ์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน blended 
learning  ส�ำหรับกำรเตรียมสอบ EPS - 
TOPIK

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก)

60,000

42 อำจำรย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญำกุล กำรส�ำรวจกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำลของผู้บริหำรและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(นิติศำสตร์)

60,000

43 อำจำรย์พิพิธพร  อินพำนิช กำรรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Percep-
tions) ในกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อ
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอน
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
ห้องเรียนขนำดใหญ่

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

60,000

44 อำจำรย์สุนำทะ  พงศเกียรติ กำรรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญำตรีที่มีต่อ
กำรใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรน�ำเสนอผลงำนเป็นภำษำ
อังกฤษ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

60,000

45 อำจำรย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ ระบบวินัยของหน่วยงำนของรัฐที่มิใช่ส่วน
รำชกำร ศึกษำเฉพำะกรณีองค์กำรมหำชนของ
ไทย

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

46 อำจำรย์ชลีกำญจน์  จันทจ�ำรัสรัตน์ โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติกำรแอน
ดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

65,000

47 อำจำรย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ ผลงำนทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนำค)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

90,000

48 อำจำรย์พิทักษ์พงษ์  คมพุดซำ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

55,000

49 อำจำรย์ปรียำภรณ์  สืบสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว
พยำกรณ์อำกำศทำงโทรทัศน์ของประชำชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรสื่อสำรมวลชน)

43,000

50 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ โมเดลกำรบริหำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมที่ประสบควำมส�ำเร็จตำมแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรเป็นผู้ประกอบกำร)

55,000

51 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร กำรพัฒนำสมรรถนะนักทรัพยำกรมนุษย์ภำค
อุตสำหกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์)

80,000

52 อำจำรย์อำรียำ  จุ้ยจ�ำลอง วัฒนธรรมอำหำรมอญในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของ
ชำวมอญ  ชุมชนบำงกระดี่

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรประชำสัมพันธ์และกำร

สื่อสำรองค์กำร)

50,000

53 อำจำรย์สุพรรณิกำร์  ชำค�ำรุณ กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เขตธนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   เพื่อจัด
ท�ำเส้นทำงท่องเที่ยวส�ำหรับผู้พิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหว

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว)

40,000

54 ผศ.พรสวรรค์  ตั้งเมตตำจิตตกุล กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรใน
กำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำของธุรกิจเครือข่ำยใน 
ประเทศไทย : กรณีศึกษำบริษัท แอมเวย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรประชำสัมพันธ์และกำร

สื่อสำรองค์กำร)

50,000

55 อำจำรย์อนุวัฒน์  ภักดี กำรศึกษำผลกระทบของนโยบำยกำรบัญชีและ
กำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 
19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใน
กลุ่มดัชนีรำคำ SET 100

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรบัญชี)

53,900

56 อำจำรย์พรรณำ  พูนพิน กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้
ของคณำจำรย์  คณะวิทยำกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

60,000
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35 อำจำรย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง กลวิธีกำรใช้วำทกรรมโน้มน้ำวใจของ
นักกำรเมือง : กรณีศึกษำแกนน�ำฝ่ำยคณะ
กรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชำธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนน�ำฝ่ำยแนวร่วม
ประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.)

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

60,000

36 อำจำรย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี เจ้ำแม่งูจงอำง : กำรศึกษำเรื่องเล่ำ สัญลักษณ์ 
และบทบำทหน้ำที่

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

60,000

37 อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์  เจริญชีพ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน : กรณีศึกษำ ต�ำบลถ�้ำรงค์ อ�ำเภอ
บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ)

60,000

38 อำจำรย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ กำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบ
ธุรกิจอำหำรฮำลำลของชุมชนบริเวณโดยรอบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ธุรกิจอิสลำมศึกษำ)

60,000

39 อำจำรย์กชกร  ชิตท้วม นำฏยศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด จักรีรำชภัฏ มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(นำฏยศิลป์)

60,000

40 อำจำรย์ชำญวิทย์  เยำวฤทธำ วัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจต่อผู้ปกครอง
และปัจจัยที่พูดค�ำนึงถึง: กรณีศึกษำนิสิตไทยใน
มหำวิทยำลัยของรัฐ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(ภำษำไทย)

59,700

41 อำจำรย์ธเนศ  สำยจิตบริสุทธิ์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน blended 
learning  ส�ำหรับกำรเตรียมสอบ EPS - 
TOPIK

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก)

60,000

42 อำจำรย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญำกุล กำรส�ำรวจกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำลของผู้บริหำรและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(นิติศำสตร์)

60,000

43 อำจำรย์พิพิธพร  อินพำนิช กำรรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Percep-
tions) ในกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อ
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอน
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
ห้องเรียนขนำดใหญ่

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

60,000

44 อำจำรย์สุนำทะ  พงศเกียรติ กำรรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญำตรีที่มีต่อ
กำรใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรน�ำเสนอผลงำนเป็นภำษำ
อังกฤษ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

60,000

45 อำจำรย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ ระบบวินัยของหน่วยงำนของรัฐที่มิใช่ส่วน
รำชกำร ศึกษำเฉพำะกรณีองค์กำรมหำชนของ
ไทย

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(รัฐประศำสนศำสตร์)

60,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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68 อำจำรย์เพชรน�้ำผึ้ง  รอดโพธิ์ ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้อง
ต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรแพทย์แผนไทย)

60,000

69 อำจำรย์รัตนำ  ลีรุ่งนำวำรัตน์ กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชำกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

50,000

70 อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร ควำมหลำกหลำยของยีสต์ในดินจำกป่ำชำยเลน
ในภำคกลำงของประเทศไทยและควำมสำมำรถ
ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(จุลชีววิทยำ)

60,000

71 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ กำรหำลักษณะเฉพำะของบิสมัทออกซีไอโอ
ไดด์ที่สังเครำะห์ขึ้นด้วยกระบวนกำรทำงเคมี
และศึกษำกำรประยุกต์ใช้ในกระบวนกำร
เร่งปฏิกิริยำด้วยแสงส�ำหรับแบบจ�ำลอง
กระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

60,000

72 อำจำรย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ กำรพัฒนำระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

60,000

73 อำจำรย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล กำรเตรียมถ่ำนกัมมันต์จำกไม้มะขำมด้วยวิธี
กำรกระตุ้นทำงเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

60,000

74 อำจำรย์สุริยำ  อติวิทยำภรณ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดำร์กช็อก
โกแลต

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(คหกรรมศำสตร์)

60,000

75 อำจำรย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ กำรศึกษำและออกแบบอุปกรณ์ส�ำหรับรับ
ประทำนอำหำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ
ระหว่ำง ๗๕–๘๐ ปี จำกแกลบข้ำว

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม)

60,000

76 อำจำรย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ กำรคัดแยกสำหร่ำยไขมันสูงจำกแหล่งน�้ำจืด
เพื่อเพำะเลี้ยงในน�้ำเสีย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

77 อำจำรย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ กำรคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจำก
อำสำสมัครคนไทยที่มีสุขภำพดี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

78 อำจำรย์ ดร.สนธยำ  ข�ำติ๊บ กำรผลิตเอทำนอลจำกกำรย่อยและกำรหมัก
พร้อมกันของสำหร่ำยเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทน
ร้อน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

79 อ.จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ กำรพัฒนำฟิล์มย่อยสลำยได้จำกแป้งผสมไคโต
ซำนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อำหำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม)

60,000

80 อำจำรย์นิศำกร  เถำสมบัติ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส�ำหรับงำนคลินิก
แพทย์แผนไทยบนเครือข่ำยอินทรำเน็ต

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

100,000

81 อำจำรย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคลังกล่องบรรจุ
ภัณฑ์แปรรูปทำงกำรเกษตร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม)

100,000
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57 อำจำรย์นิตยำ  มณีวงศ์ กำรศึกษำทัศนคติและควำมพร้อมที่มีผลต่อกำร
เข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรในกลุ่มประเทศ
อำเซียนของนิสิตชั้นปีที่ 4  สำขำวิชำกำรจัด
กำรโลจิสติกส์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรจัดกำรโลจิสติกส์)

60,000

58 อำจำรย์ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง กำรศึกษำเชิงส�ำรวจต่อควำมคำดหวังของ
นักศึกษำที่มีต่อรูปแบบกำรน�ำเสนอรำยกำรข่ำว 
3 มิติทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรสื่อสำรมวลชน)

60,000

59 อำจำรย์สุเมธ  ใจเย็น กำรศึกษำพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรรถแท็กซี่
ผ่ำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในเขต
กรุงเทพมหำนคร

วิทยำกำรจัดกำร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

58,300

60 อำจำรย์ภัทรนันท์  ไวทยะสิน ผลของกำรสร้ำงบทละครเวทีจำกกำรฝึกทักษะ
กำรแสดงแบบด้นสดต่อทัศนคติของนักศึกษำ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง)

53,200.00

61 อำจำรย์เดชำ  พนำวรกุล กำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์)

58,300

62 อ.สุภำพร  ปริญญำเศรษฐกุล ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ผลต่อกำรเปิดรับสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสมำร์ท
โฟนของนิสิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรตลำด)

30,000

63 อ.อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร กำรศึกษำอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์
ส�ำหรับระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ

วิทยำกำรจัดกำร
(เศรษฐศำสตร์)

50,000

64 อำจำรย์ขวัญชัย  ช้ำงเกิด กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรลดต้นทุน
โลจิสติกส์ด้วยกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำของผู้
ประกอบกำรบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหำนคร

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรจัดกำรโลจิสติกส์)

60,000

65 อำจำรย์นภัสพร  นิยะวำนนท์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้สังคมออนไลน์
ประกอบธุรกิจผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษำสำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรเป็นผู้ประกอบกำร)

60,000

66 อำจำรย์รัตนำ  เทียมถนอม กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของ
นิสิต  สำขำนิเทศศำสตร์  คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรประชำสัมพันธ์และกำร

สื่อสำรองค์กำร)

60,000

67 อำจำรย์เพียรพิลำส พิริยำโภคำนนท์ กำรศึกษำฉำกละครของโรงละครขนำดเล็กผ่ำน
แนวคิดกำรออกแบบและกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
ของนักออกแบบฉำก เพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับ
กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในธุรกิจบันเทิง

วิทยำกำรจัดกำร
(กำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง)

60,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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68 อำจำรย์เพชรน�้ำผึ้ง  รอดโพธิ์ ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้อง
ต้นของเปลือกไม้อรพิม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรแพทย์แผนไทย)

60,000

69 อำจำรย์รัตนำ  ลีรุ่งนำวำรัตน์ กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชำกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

50,000

70 อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร ควำมหลำกหลำยของยีสต์ในดินจำกป่ำชำยเลน
ในภำคกลำงของประเทศไทยและควำมสำมำรถ
ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(จุลชีววิทยำ)

60,000

71 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ กำรหำลักษณะเฉพำะของบิสมัทออกซีไอโอ
ไดด์ที่สังเครำะห์ขึ้นด้วยกระบวนกำรทำงเคมี
และศึกษำกำรประยุกต์ใช้ในกระบวนกำร
เร่งปฏิกิริยำด้วยแสงส�ำหรับแบบจ�ำลอง
กระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

60,000

72 อำจำรย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ กำรพัฒนำระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

60,000

73 อำจำรย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล กำรเตรียมถ่ำนกัมมันต์จำกไม้มะขำมด้วยวิธี
กำรกระตุ้นทำงเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

60,000

74 อำจำรย์สุริยำ  อติวิทยำภรณ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดำร์กช็อก
โกแลต

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(คหกรรมศำสตร์)

60,000

75 อำจำรย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ กำรศึกษำและออกแบบอุปกรณ์ส�ำหรับรับ
ประทำนอำหำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ
ระหว่ำง ๗๕–๘๐ ปี จำกแกลบข้ำว

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม)

60,000

76 อำจำรย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ กำรคัดแยกสำหร่ำยไขมันสูงจำกแหล่งน�้ำจืด
เพื่อเพำะเลี้ยงในน�้ำเสีย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

77 อำจำรย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ กำรคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจำก
อำสำสมัครคนไทยที่มีสุขภำพดี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

78 อำจำรย์ ดร.สนธยำ  ข�ำติ๊บ กำรผลิตเอทำนอลจำกกำรย่อยและกำรหมัก
พร้อมกันของสำหร่ำยเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทน
ร้อน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

60,000

79 อ.จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ กำรพัฒนำฟิล์มย่อยสลำยได้จำกแป้งผสมไคโต
ซำนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อำหำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม)

60,000

80 อำจำรย์นิศำกร  เถำสมบัติ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส�ำหรับงำนคลินิก
แพทย์แผนไทยบนเครือข่ำยอินทรำเน็ต

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

100,000

81 อำจำรย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคลังกล่องบรรจุ
ภัณฑ์แปรรูปทำงกำรเกษตร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม)

100,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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82 อำจำรย์ณัฐวุฒิ  รัตนำธรรมวัฒน์ กำรศึกษำบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่ำงพอลิเฮก
ซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพและโครงสร้ำงสัณฐำนวิทยำของ
เซลล์แสงอำทิตย์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมีอุตสำหกรรม)

60,000

83 อำจำรย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี ระบบบริหำรจัดกำรงำนจองห้องประชุมผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ส�ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

85,000

84 อำจำรย์ ดร.สุนทรียำ  กำละวงศ์ กำรเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตำยหยำกใน
หลอดทดลอง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เกษตรศำสตร์)

60,000

85 อำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล ควำมสัมพันธ์แรงตึงผิวของน�้ำมันพืชกับ
พำรำมิเตอร์อุณหพลศำสตร์”

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

60,000

86 อำจำรย์นพพล  น้อยแก้ว กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟไอดีในกำร
บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์อำหำรตำม
มำตรฐำนฮำลำลประเทศไทย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโล

จิสติกส์อุตสำหกรรม)

60,000

87 อำจำรย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจำรณ์ กำรศึกษำกระบวนกำรด�ำเนินกำรในรำยวิชำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำ
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเขตกรุงเทพฯ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโล

จิสติกส์อุตสำหกรรม)

60,000

88 ผศ.ดร.จินดำ  ยืนยงชัยวัฒน์ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยใน
อุดมศึกษำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 100,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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1 อำจำรย์นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ พัฒนำโปรแกรมแปลภำษำไทยเป็นอักษร
เบรลล์ ปี 2558

ครุศำสตร์
(ภำษำอังกฤษ)

208,000

2 อำจำรย์ศักดิ์ชัย  นันทะ พัฒนำโปรแกรมแปลภำษำไทยเป็นอักษร
เบรลล์ ปี 2558

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

312,000

3 อำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ 
ลักษณะงำม

ควำมเข้ำใจทำงด้ำนโครงสร้ำงและอันตรกิริยำ
ที่ส�ำคัญระหว่ำงสำรสกัดจำกใบของต้นเพลี้ย
กระทิงและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส
เพื่อพัฒนำสำรยับยั้งโรคอัลไซเมอร์โดยใช้วิธี
ทำงเคมีคอมพิวเตอร์

ครุศำสตร์
(วิทยำศำสตร์)

235,750

4 อำจำรย์นิธิวดี  เพ็งใย กำรพัฒนำระบบประเมินกรีนไอที ผ่ำนเว็บ
แอพพลิเคชั่นด้วยวิธี  Optimizing the 
Value ส�ำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำใน
กรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ โรงเรียนโพธิสำร
พิทยำกร

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

85,728

5 อำจำรย์เด่นศักดิ์ดำ  ทับทิม กำรพัฒนำระบบประเมินกรีนไอที ผ่ำนเว็บ
แอพพลิเคชั่นด้วยวิธี  Optimizing the 
Value ส�ำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำใน
กรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ โรงเรียนโพธิสำร
พิทยำกร

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

21,432

6 อำจำรย์กนกกำญจน์  กำญจนรัตน์ กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

ครุศำสตร์
(วิทยำศำสตร์)

68,000

7 ผศ.ดร.ทัศนัย   กีรติรัตนะ กำรพัฒนำคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้สึกเชิงจ�ำนวนของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัด
หิรัญรูจี

ครุศำสตร์
(คณิตศำสตร์)

168,000

8 อำจำรย์กฤษฎำ  สังขมงคล กำรพัฒนำคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้สึกเชิงจ�ำนวนของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัด
หิรัญรูจี

ครุศำสตร์
(คณิตศำสตร์)

72,000

9 อำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ กำรพัฒนำครูระดับมัธยมท้องถิ่นในเขตพื้นที่
กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เครือข่ำย
กำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันอุดมศึกษำ และ
เครือข่ำยวิจัยกำรศึกษำข้ำมระดับกำรศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
อุดมศึกษำดับโรงเรียน

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

324,030

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

82 อำจำรย์ณัฐวุฒิ  รัตนำธรรมวัฒน์ กำรศึกษำบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่ำงพอลิเฮก
ซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพและโครงสร้ำงสัณฐำนวิทยำของ
เซลล์แสงอำทิตย์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมีอุตสำหกรรม)

60,000

83 อำจำรย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี ระบบบริหำรจัดกำรงำนจองห้องประชุมผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ส�ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

85,000

84 อำจำรย์ ดร.สุนทรียำ  กำละวงศ์ กำรเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตำยหยำกใน
หลอดทดลอง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เกษตรศำสตร์)

60,000

85 อำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล ควำมสัมพันธ์แรงตึงผิวของน�้ำมันพืชกับ
พำรำมิเตอร์อุณหพลศำสตร์”

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

60,000

86 อำจำรย์นพพล  น้อยแก้ว กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟไอดีในกำร
บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์อำหำรตำม
มำตรฐำนฮำลำลประเทศไทย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโล

จิสติกส์อุตสำหกรรม)

60,000

87 อำจำรย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจำรณ์ กำรศึกษำกระบวนกำรด�ำเนินกำรในรำยวิชำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำ
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเขตกรุงเทพฯ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโล

จิสติกส์อุตสำหกรรม)

60,000

88 ผศ.ดร.จินดำ  ยืนยงชัยวัฒน์ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยใน
อุดมศึกษำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 100,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ 
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10 อำจำรย์รัฐวรรณ์  ปัญญวิสุทธิกุล กำรพัฒนำครูระดับมัธยมท้องถิ่นในเขตพื้นที่
กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เครือข่ำย
กำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันอุดมศึกษำ และ
เครือข่ำยวิจัยกำรศึกษำข้ำมระดับกำรศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
อุดมศึกษำดับโรงเรียน

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

138,870

11 อำจำรย์ดุษฎี  เทิดบำรมี กำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
เหตุผลของนักศึกษำครู สำขำคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรศึกษำ และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

80,000

12 อำจำรย์สุจิตรำ  สุฉันทบุตร กำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
เหตุผลของนักศึกษำครู สำขำคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรศึกษำ และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

40,000

13 อำจำรย์วรุตม์  พลอยสวยงำม กำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
เหตุผลของนักศึกษำครู สำขำคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรศึกษำ และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

40,000

14 อำจำรย์เด่นศักดิ์ดำ  ทับทิม กำรวิจัยกระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
เหตุผลของนักศึกษำครู สำขำคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรศึกษำ และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

40,000

15 ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กำรจัดกำรข้อมูลกำรวัดและประเมินผลกำร
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษำ
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 
และ 2556 ในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร

ครุศำสตร์
(ประเมินผลและวิจัยทำงกำร

ศึกษำ)

300,000

16 อำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิพำกษ์ในสำขำ
กำรสอนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับนิสิตสำขำ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

100,000

17 อำจำรย์อังคำร  ปริญญำชัยศักดิ์ กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิพำกษ์ในสำขำ
กำรสอนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับนิสิตสำขำ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

40,000

18 อำจำรย์นิธิวดี  เพ็งใย กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิพำกษ์ในสำขำ
กำรสอนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับนิสิตสำขำ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

40,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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19 อำจำรย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิพำกษ์ในสำขำ
กำรสอนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับนิสิตสำขำ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

20,000

20 อำจำรย์ ดร.สุวินัย  เกิดทับทิม กำรคัดแยกและบ่งชี้ชนิดยีสต์ จำกพืชกลุ่ม
แองจิโอเสปิร์ม ในป่ำเบญจพรรณ เขต
วนอุทยำนพุม่วง อ�ำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(รัฐประศำสนศำสตร์)

284,760

21 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเครือข่ำยค�ำมโนทัศน์
พื้นฐำนร่วมของภำษำไทย ภำษำเพื่อนบ้ำน
กลุ่มอำเซียน และ ภำษำอังกฤษในเอนทิตี
ล�ำดับที่หนึ่ง

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

661,200

22 อำจำรย์นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเครือข่ำยค�ำมโนทัศน์
พื้นฐำนร่วมของภำษำไทย ภำษำเพื่อนบ้ำน
กลุ่มอำเซียน และ ภำษำอังกฤษในเอนทิตี
ล�ำดับที่หนึ่ง

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ)

220,400

23 อำจำรย์ทักษิณำ  สุขพัทธี กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเครือข่ำยค�ำมโนทัศน์
พื้นฐำนร่วมของภำษำไทย ภำษำเพื่อนบ้ำน
กลุ่มอำเซียน และ ภำษำอังกฤษในเอนทิตี
ล�ำดับที่หนึ่ง

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

220,400

24 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ กำรพัฒนำโมบำยล์แอพพลิเคชั่นภำษำอังกฤษ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กลุ่ม
จังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง เพื่อรองรับกำรท่อง
เที่ยวในยุคประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

(ภำษำอังกฤษ)

560,340

25 อำจำรย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญำกุล กำรพัฒนำโมบำยล์แอพพลิเคชั่นภำษำอังกฤษ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กลุ่ม
จังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง เพื่อรองรับกำรท่อง
เที่ยวในยุคประชำคมอำเซียน

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
(นิติศำสตร์)

124,488

26 อำจำรย์ ดร.ทัชชญำ กำรประเมินกำรให้กำรบริกำรสำธำรณะ
เทศบำลต�ำบลแพรกษำ

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

 

50,000

27 ผศ.สิงห์  สิงห์ขจร กำรพัฒนำโมบำยล์แอพพลิเคชั่นภำษำอังกฤษ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยวในยุคประชำคมอำเซียน

วิทยำกำรจัดกำร
(สื่อสำรมวลชน)

124,488.87

28 อำจำรย์สรรพัชญ์  เจียระนำนนท์ กำรพัฒนำโมบำยล์แอพพลิเคชั่นภำษำอังกฤษ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยวในยุคประชำคมอำเซียน

วิทยำกำรจัดกำร
(สื่อสำรมวลชน)

124,488.87

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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29 อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข รูปแบบกำรใช้โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมกำรพัฒนำของ
ชุมชนฝั่งธนบุรี

วิทยำกำรจัดกำร
(สื่อสำรมวลชน)

240,000

30 อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  สุจิรชำโต ศึกษำควำมสัมพันธ์ของหมู่เลือด ABO กับ
โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็ง  และตีบ 
โดยวิธี Standard Agglutination ควบคู่กับ 
Modified PCR-SSP

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคนิคกำรแพทย์)

60,000

31 อำจำรย์ ดร.ปิยะ  วงศ์ญำณิน ศึกษำควำมสัมพันธ์ของหมู่เลือด ABO กับ
โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็ง  และตีบ 
โดยวิธี Standard Agglutination ควบคู่กับ 
Modified PCR-SSP

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคนิคกำรแพทย์)

20,000

32 ผศ.ดร.วรรณรำ  ชื่นวัฒนำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรระบบ
สำธำรณสุขชำยแดนประเทศไทยบริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษตำกเพื่อรองรับประชำคม
อำเซียน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำธำรณสุข)

294,690

33 อำจำรย์สุชำดำ  มำนอก กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงจำก
สมุนไพรที่พบในชุมชนศรีภูมิในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรแพทย์แผนไทย)

144,000

34 อำจำรย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงจำก
สมุนไพรที่พบในชุมชนศรีภูมิในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรแพทย์แผนไทย)

96,000

35 ผศ.ดร.วรรณรำ  ชื่นวัฒนำ กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำธำรณสุข)

24,420

36 ผศ.ดร.ปิลันธนำ  เลิศสถิตธนกร กำรพัฒนำเวชส�ำอำงชะลอควำมชรำจำก
ร�ำข้ำวขวัญสุพรรณเพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำวพื้นเมือง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรแพทย์แผนไทย)

150,000

37 ผศ.ดร.อรุณ  ชำญชัยเชำว์วิวัฒน์ กำรคัดแยกและบ่งชี้ชนิดยีสต์ จำกพืชกลุ่ม
แองจิโอเสปิร์ม ในป่ำเบญจพรรณ เขต
วนอุทยำนพุม่วง อ�ำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(จุลชีววิทยำ)

664,440

38 อำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ กำรสร้ำงเครือข่ำยโรงพยำบำลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับเว็ปเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรเครื่องมือ
แพทย์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
(โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง)

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

141,240

39 อำจำรย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล กำรสร้ำงเครือข่ำยโรงพยำบำลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับเว็ปเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรเครื่องมือ
แพทย์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
(โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง)

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

188,320

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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40 อำจำรย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปกุล กำรสร้ำงเครือข่ำยโรงพยำบำลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับเว็ปเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรเครื่องมือ
แพทย์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
(โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง)

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

94,160

41 อำจำรย์นุกูล  สำระวงศ์ กำรศึกษำพัฒนำส่วนผสมโลหะเงินเจือต�่ำ 75 
wt% AgCuSn ส�ำหรับกำรผลิตตัวเรือนเครื่อง
ประดับ (โครงกำรชุด)

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

142,400

42 อำจำรย์นุกูล  สำระวงศ์ ย่อยที่ 1  กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของธำตุ
เจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทำงกล
และโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะเงินเจือต�่ำ 75 
wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

58,540

43 อำจำรย์นพณัช  พวงมำลี ย่อยที่ 1  กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของธำตุ
เจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทำงกล
และโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะเงินเจือต�่ำ 75 
wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

117,080

44 อำจำรย์นพณัช  พวงมำลี ย่อยที่ 2 กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของธำตุ
เจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทำง
กำยภำพ (ควำมแตกต่ำงของค่ำระดับสี) และ
พฤติกรรมควำมต้ำนทำงกำรหมองของโลหะ
เงินเจือต�่ำ 75 wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

114,440

45 อำจำรย์ชุมพล  อินทร์มณี ย่อยที่ 2 กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของธำตุ
เจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทำง
กำยภำพ (ควำมแตกต่ำงของค่ำระดับสี) และ
พฤติกรรมควำมต้ำนทำงกำรหมองของโลหะ
เงินเจือต�่ำ 75 wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพื่อโลจิสหกรรม)

57,220

46 อำจำรย์นพนันต์  เมืองเหนือ ย่อยที่ 3 กำรศึกษำวิเครำะห์พฤติกรรมกำรอบ
ชุบด้วยกระบวนกำรทำงควำมร้อนของโลหะ
เงินเจือต�่ำ 75wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

59,420

47 อำจำรย์นพณัช  พวงมำลี ย่อยที่ 3 กำรศึกษำวิเครำะห์พฤติกรรมกำรอบ
ชุบด้วยกระบวนกำรทำงควำมร้อนของโลหะ
เงินเจือต�่ำ 75wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

118,400

48 อำจำรย์ชุมพล  อินทร์มณี ย่อยที่ 4 กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมส�ำหรับ
กำรหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
เจือต�่ำ 75wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโลจิ

สติกอุตสำหกรรม)

95,060

49 อำจำรย์นพณัช  พวงมำลี ย่อยที่ 4 กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมส�ำหรับ
กำรหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
เจือต�่ำ 75wt% AgCuSn

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อโลจิ

สติกอุตสำหกรรม)

190,120

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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1 นำงสำวอรสิริ  ภู่ทอง ผลของกำรจัดกิจกรรมกำรประดิษฐ์หุ่นมือและกำรเล่ำ
เรื่องประกอบหุ่นมือที่มีต่อพฤติกรรมทำงสังคมของ
นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ 
(นนทสิริรำษฎร์บ�ำเพ็ญ)

ครุศำสตร์
(กำรศึกษำปฐมวัย)

10,000

2 นำงสำวดำรำรัตน์  มำกทรัพย์ กำรศึกษำเหตุผลเชิงจริยธรรมด้ำนควำมขยันหมั่น
เพียรในกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กำรประเมินผลและวิจัย

ทำงกำรศึกษำ)

10,000

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

50 อำจำรย์ ดร.สนธยำ ข�ำติ๊บ กำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกครัวเรือนของชุมชนแขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยใช้
กระบวนกำรกำรทำงชีวภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

114,000

51 อำจำรย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ กำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกครัวเรือนของชุมชนแขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยใช้
กระบวนกำรกำรทำงชีวภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

76,000

52 อำจำรย์สรำยุทธ  คำน กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)

170,000

53 อำจำรย์อรพิมพ์  มงคลเคหำ กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)

68,000

54 อำจำรย์ ดร.อำทิตยำ  สำมณฑำ กำรแยกส่วนของโลหะหนักในดินรอบเหมือง
แร่ทองค�ำ  ต�ำบลเขำเจ็ดลูก อ�ำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร  โดยวิธีกำรสกัดแบบล�ำดับขั้น
อย่ำงต่อเนื่อง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

300,150

55 อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์  คำงค�ำ กำรดูดซับฟอสเฟตในน�้ำเสียด้วยตัวดูดซับจำก
โดโลไมต์  และแร่ดินขำวปรับสภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

121,260

56 อำจำรย์พรชัย  พรหฤทัย ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำส�ำหรับที่พักอำศัย
ขนำดเล็ก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิศวกรรม)

257,920

57 อำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  
เอกธรรมทัศน์

ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำส�ำหรับที่พักอำศัย
ขนำดเล็ก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

64,480

58 อำจำรย์จุฬำลักษณ์   จำรุจุฑำรัตน์ กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

122,100

59 อำจำรย์วงศ์ทอง 
เขียนวงศ์

กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

24,420

60 อำจำรย์พีระพงษ์ 
ยืนยงชัยวัฒน์

กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพื่อโลจิสหกรรม)

24,420

61 อำจำรย์ภำษิต  ทินนำม กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

24,420

62 ผศ.วิชัย  ปทุมชำติพัฒน์ ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองใน
พื้นที่อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เกษตรศำสตร์)

400,000

63 อำจำรย์ภัทรภร  
เอื้อรักสกุล 

ควำมหลำกหลำย กำรวิเครำะห์พันธุกรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนใน
เขตพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

270,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

64 รศ.ดร.วันทนี  สว่ำงอำรมณ์ ควำมหลำกหลำย กำรวิเครำะห์พันธุกรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนใน
เขตพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

90,000.00

65 อำจำรย์จรัญ  ปรันบำล ควำมหลำกหลำย กำรวิเครำะห์พันธุกรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนใน
เขตพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

90,000.00

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

1 นำงสำวอรสิริ  ภู่ทอง ผลของกำรจัดกิจกรรมกำรประดิษฐ์หุ่นมือและกำรเล่ำ
เรื่องประกอบหุ่นมือที่มีต่อพฤติกรรมทำงสังคมของ
นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ 
(นนทสิริรำษฎร์บ�ำเพ็ญ)

ครุศำสตร์
(กำรศึกษำปฐมวัย)

10,000

2 นำงสำวดำรำรัตน์  มำกทรัพย์ กำรศึกษำเหตุผลเชิงจริยธรรมด้ำนควำมขยันหมั่น
เพียรในกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(กำรประเมินผลและวิจัย

ทำงกำรศึกษำ)

10,000

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

50 อำจำรย์ ดร.สนธยำ ข�ำติ๊บ กำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกครัวเรือนของชุมชนแขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยใช้
กระบวนกำรกำรทำงชีวภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

114,000

51 อำจำรย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ กำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกครัวเรือนของชุมชนแขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยใช้
กระบวนกำรกำรทำงชีวภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

76,000

52 อำจำรย์สรำยุทธ  คำน กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)

170,000

53 อำจำรย์อรพิมพ์  มงคลเคหำ กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)

68,000

54 อำจำรย์ ดร.อำทิตยำ  สำมณฑำ กำรแยกส่วนของโลหะหนักในดินรอบเหมือง
แร่ทองค�ำ  ต�ำบลเขำเจ็ดลูก อ�ำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร  โดยวิธีกำรสกัดแบบล�ำดับขั้น
อย่ำงต่อเนื่อง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

300,150

55 อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์  คำงค�ำ กำรดูดซับฟอสเฟตในน�้ำเสียด้วยตัวดูดซับจำก
โดโลไมต์  และแร่ดินขำวปรับสภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

121,260

56 อำจำรย์พรชัย  พรหฤทัย ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำส�ำหรับที่พักอำศัย
ขนำดเล็ก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิศวกรรม)

257,920

57 อำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  
เอกธรรมทัศน์

ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำส�ำหรับที่พักอำศัย
ขนำดเล็ก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เคมี)

64,480

58 อำจำรย์จุฬำลักษณ์   จำรุจุฑำรัตน์ กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

122,100

59 อำจำรย์วงศ์ทอง 
เขียนวงศ์

กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

24,420

60 อำจำรย์พีระพงษ์ 
ยืนยงชัยวัฒน์

กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพื่อโลจิสหกรรม)

24,420

61 อำจำรย์ภำษิต  ทินนำม กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนเพื่อสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวและพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี)

24,420

62 ผศ.วิชัย  ปทุมชำติพัฒน์ ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองใน
พื้นที่อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เกษตรศำสตร์)

400,000

63 อำจำรย์ภัทรภร  
เอื้อรักสกุล 

ควำมหลำกหลำย กำรวิเครำะห์พันธุกรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนใน
เขตพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ชีววิทยำ)

270,000

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ (ต่อ)

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับนิสิต-นักศึกษา

89



                        รายงานประจ�าปี 2558 ANNUAL REPORT 2014

ล�ำดับ รำยชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ

1 นำงสำวกัลย์ธมน  
ภัคเวทพิสิษฐ์

แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน  
ของมหำวิทยำลัยรำชภักบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
(หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ

ภำยใน)

60,000

2 นำงสำวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด กำรประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลำทิไนซ์ทดแทนมันหมู
ในผลิตภัณฑ์หมูยอ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป)

60,000

3 นำงบุษบงค์  วงษ์พันทำ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  สังกัด
กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
(ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง)

30,000

4 นำงบุษบงค์  วงษ์พันทำ ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของงำนบริหำร
งำนทั่วไป สังกัดกองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
(ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง)

30,000

5 นำงสำวรสสุคนธ์  ไตรรงค์ กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ของอำจำรย์  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ส�ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรศึกษำ)

30,000

6 นำยเดชอำคม  คดเกี้ยว กำรศึกษำควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมด้ำนสำรสนเทศ
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ส�ำนักคอมพิวเตอร์
(เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป)

30,000

7 นำงสำวกัลย์ธมน  
ภัคเวทพิสิษฐ์

กำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรของงำนตรวจสอบ
ภำยใน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
(หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ

ภำยใน)

30,000

8 นำงสำวธัญลักษณ์  
โกมำสถิตย์  

กำรศึกษำพฤติกรรมและทัศนคติกำรรับรู้ข่ำวสำรจำก
สถำบันวิจัยและพัฒนำของบุคลำกร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ
(นักวิชำกำรศึกษำ)

30,000

9 นำงสำวพรวิภำ  เสือสมิง กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขของคณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ครุศำสตร์
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

ช�ำนำญกำร)

30,000

10 นำงสำวจรรยำ  อัมภรัตน์ แนวทำงกำรพัฒนำระบบห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  สำขำวิทยำศำสตร์  
คณะครุศำสตร์

ครุศำสตร์
(เจ้ำหน้ำที่วิทยำศำสตร์และ

งำนธุรกำร)

30,000

11 นำงสำวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ กำรประเมินประสิทธิผลกำรใช้ระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-document ของคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป)

30,000

12 นำงสำวปทุมพร  แซ่เตีย กำรส�ำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำกเสื่อกกสำน
ส�ำหรับพักผ่อนภำยใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม)

60,000

13 นำงพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์ พฤติกรรมป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิต
หญิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำฝ่ำย

อนำมัย)

31,200

รายชื่อโครงการวิจัย ทุนภายในส�าหรับสายสนับสนุน
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ข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพ
By : งานประกันคุณภาพ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ                 

ปริญญาตรี โดยด�าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ                      

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามปรัชญาและปณิธานของ

มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                            

มีการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 

1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น  13 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวม มีผลการประเมิน 

3.55 คะแนน หมายถึง การด�าเนินงานระดับดี

 เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามด้านปัจจัย คือ ปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์            

มีผลการประเมิน ดังนี้ ปัจจัยน�าเข้า (Input) มีผลการประเมิน 2.65 คะแนน หมายถึง การด�าเนินงานระดับ

พอใช้  ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 4.43 คะแนน หมายถึง  การด�าเนินงานระดับดี และ

ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน 2.41 คะแนน หมายถึง การด�าเนินงานระดับปรับปรุง                         

หากพิจารณาจ�าแนกตามผลการประเมินองค์ประกอบคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต      ผลการประเมิน 3.32  คะแนน  การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย               ผลการประเมิน 2.82  คะแนน  การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน 4.00  คะแนน  การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00  คะแนน  

การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    ผลการประเมิน 4.04  คะแนน  การด�าเนินงานระดับดี

 

จุดแข็งของสถาบันในภาพรวม

 1. คณาจารย์และบุคลากรประสบความส�าเร็จ ในการท�าให้มหาวิทยาลัยเปรียบได้กับบ้านหลังที่สอง             

ของศิษย์ โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิต สืบเนื่อง

มาช้านาน เป็นวัฒนธรรมองค์กรอันดีที่พึงรักษาและเสริมสร้างต่อไป 

 2. คณาจารย์มีความทุ่มเทในการท�าหน้าที่ “ครู” ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ แม้ว่าจะมีภาระงาน                    

เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนต่อจ�านวนนิสิตนักศึกษาค่อนข้างสูงมาก 

 3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และน�าผล    

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินภารกิจต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับสถาบันในภาพรวม

  1. ควรวิเคราะห์สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารวิชาการพัฒนาบุคลากร 

และสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงความเข้มแข็งทางวิชาการที่แข่งขันได้ให้แก่สถาบันต่อไป 

 2. ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย ให้ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และคุณภาพ 

การท�างาน และการเรียนการสอน 

 3. จัดท�าฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการ

ก�ากับติดตาม และการตัดสินใจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในในระดับ

ต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อการบริหารจัดการ การติดตามความคืบหน้าและผลการด�าเนินงาน และ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีทั้งหมด 4 คณะ เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน รายคณะ พบว่า คณะที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมิน 4.02 การ

ด�าเนินงานระดับดี รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน 3.04 การด�าเนินงานระดับพอใช้ ส่วนคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมิน 2.95 การด�าเนินงานระดับพอใช้ และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีผลการประเมิน 2.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุง        
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา2557

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี 72 หลักสูตร เมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน           

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557                   

พบว่า มีหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน จ�านวน 8 หลักสูตร มีผลประเมิน 0.00 และหลักสูตรที่มีผลการประเมินสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีผลการประเมิน 3.92 อยู่ในระดับคุณภาพ

ดี รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์        

มีผลการประเมิน 3.32 อยู่ในระดับคุณภาพดี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา มีผลการประเมิน 3.26 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
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องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต

จุดเด่น/จุดแข็ง
1.ศิษย์เก ่าและศิษย์ป ัจจุบันมีความภาคภูมิใจที่ได ้เป ็นส่วนหนึ่งของ“บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา” ซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของศิษย์ทุกคน 
2.อาจารย์มีความรักและทุ ่มเทในการสอนอบรมและดูแลเอาใจใส่ศิษย์อย่างใกล้ชิด                

ในทุกระดับการศึกษา เสมือนมารดาเอาใจใส่บุตร 
3.มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาที่หลากหลายครอบคลุม

คณุลกัษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงค์ตามอตัลักษณ์ของบณัฑิตท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนดคอื“มีจติ
สาธารณะ ทักษะสือ่สารดี และมคีวามเป็นไทย” โดยเฉพาะโครงการด้านภาษาและวฒันธรรม
เพือ่นบ้านทีเ่ปิดโอกาสให้นสิิตนกัศึกษาได้เปิดโลกทศัน์จากการศกึษาอบรมในประเทศอาเซยีน  
และจนีซึง่สอดคล้องกบันโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นมลูค่า
เพิม่ส�าหรบันสิตินกัศกึษาในการทีจ่ะน�าไปใช้ปรบัประยกุต์ใช้ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้                      
การจดักจิกรรมยงัสอดคล้องกับความต้องการของนสิติ กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษา
แห่งชาต ิและกรอบการประกันคณุภาพการศกึษาของ สกอ.

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.คณาจารย์ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นครูมืออาชีพที่มีเจตคติและทักษะในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา และให้มีโอกาสเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

2.ควรรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับศิษย์เก่าใช้หลักการบริหารความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าในกลุ่มศักยภาพต่างๆ (Relationship management) และใช้ประโยชน์จาก
สมาคมศิษย์เก่าและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 

3.ควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะ
การสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จาก                    
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตที่เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส�าคัญส�าหรับ
การประกอบอาชีพในปัจจุบัน 

4.ควรปรับตัวชี้วัดความส�าเร็จ ในระดับ “แผน” การพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สะท้อน
ผลลัพธ์ คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตด้วย นอกเหนือจากการวัดกระบวนการใน
การบริหารจัดการกิจกรรม 

5.คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาในการท�ากิจกรรมของนิสิตควรได้รับ การสร้าง
ความเข้าใจในกรอบการวางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการของ PDCA และให้มีความ
เชี่ยวชาญในการน�าไปใช้ PDCA ในการท�างาน/บริหารโครงการให้มีความเป็นระบบ
 
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

1.มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 7 หลักสูตรจากประเด็น
จ�านวนและ/หรือคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร (ร้อยละ 9.72) มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพระดับดี 7 หลักสูตร (ร้อยละ 9.72) และส่วนใหญ่ของหลักสูตรมี
คุณภาพในระดับปานกลาง จ�านวน 55 หลักสูตร (ร้อยละ 76.39) หลักสูตรที่มีคุณภาพใน
ระดับน้อย 3 หลักสูตร (ร้อยละ 4.17) จากจ�านวนทั้งหมด 72 หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต

2.คณาจารย์มีคุณวุฒิและต�าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและบางคณะ
มีสัดส่วนน้อยกว่าเกณฑ์มาก โดยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใน
ระยะ 3 ปี แต่มีสัดส่วนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการลดลงตลอด 3 ปี นอกจากนี้ประมาณร้อย
ละ 10-20 ของอาจารย์ในแต่ละคณะและทั้งที่เป็นพนักงานของรัฐและข้าราชการ มีระยะเวลา
การท�างานครบก�าหนดที่จะสามารถยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการได้แต่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการ 

3.ภาระงานในการผลิตบัณฑิตของคณาจารย ์ทุกคณะมีมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน                  
สกอ. เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ�า 

4.จากรายงานของโครงการส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2556-2557 อัตราการได้งานท�าของบัณฑิตภายใน 1 ปี
หลังส�าเร็จการศึกษา ลดลงจากการส�ารวจในปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะ
1.ก�ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทั้งระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ฉบับใหม่ (พ.ศ.2558) รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสร้างความเข้าใจในการน�าวงจรคุณภาพ PDCA ไป
ใช้ในการบริหารหลักสูตรและจัดการศึกษาให้เป็นระบบและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม
ระดับคุณภาพของหลักสูตร พร้อมทั้งจัดให้มีระบบติดตามผลการด�าเนินการระหว่างปีอย่าง
สม�่าเสมอ 

2.เร่งแก้ปัญหาด้านภาระงานของอาจารย์ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและบัณฑิต คุณภาพชีวิตของคณาจารย์ และเป็นอุปสรรคต่อการผลิตผลงานวิชาการ
ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่จะไปสู่ World Class University รวมทั้ง การขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

3.ควรด�าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังโดยเฉพาะแผนการพัฒนา
บุคลากรให้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ และการเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยอาจจัดท�า
ในลักษณะของค�ารับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล หรือบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) รายบุคคล เพื่อให้คณาจารย์ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และอาจใช้ระบบการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) กับสถาบันอื่นเพื่อให้เกิด
ความท้าทาย ในการด�าเนินงานให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้การ
สนับสนุนที่ตรงกับความต้องการจ�าเป็นและบริบทของปัญหา เช่น การให้เวลา รางวัล การลด
ภาระงานเป็นการชั่วคราว การบ่มเพาะ การให้ค�าปรึกษาต่างๆ เป็นต้น 

4.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และ
คาดว่าจะเปิดสอน บนพื้นฐานของอุปสงค์ (Demand side) ส�ารวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของบัณฑิตและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต�าแหน่งทางการตลาด (Market positioning) และ
ใช้ประกอบในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สู่สาธารณะและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการตัดสิน
ใจในการบริหารจัดการต่างๆ ในด้านการผลิตและส่งเสริมการได้งานท�าของบัณฑิต 

5.การก�าหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพระดับสถาบันการก�ากับติดตาม                  
การด�าเนินพันธกิจของคณะและหน่วยงานภายใน ควรสอดคล้อง/ตรงกันกับแผนกลยุทธ์                 
ของมหาวิทยาลัย และไม่ควรมีระดับต�่ากว่าค่าพื้นฐาน (Baseline) รวมทั้ง ค่ามาตรฐานกลาง
ขั้นต�่าของประเทศ ยกเว้น มีเหตุอันควรตามบริบทของมหาวิทยาลัย

97



                        รายงานประจ�าปี 2558 ANNUAL REPORT 2014

องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 2               

การวิจัย

จุดเด่น/จุดแข็ง
มีบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น และเชี่ยวชาญสูงในการท�าวิจัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ควรก�าหนดทิศทางของการท�าวิจัยท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ท่ีแท้จริงของสถาบันและ

สัมพันธ์/เชื่อมโยงกับศักยภาพจริงของบุคลากร 
2.การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ต้องไม่มุ่งเน้นเพียง

บุคลากรรุ่นใหม่ แต่ควรธ�ารงรักษาบุคลากรอาวุโสที่มีความสามารถสูง โดยสร้างทีมวิจัย
ท่ีประกอบด้วยอาจารย์รุ ่นใหญ่ผสมผสานกับบุคลากรรุ่นเยาว์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

3.ควรก�าหนดน�้าหนักของภาระงานที่เหมาะสมส�าหรับการท�าวิจัยตามบริบทของหน่วยงาน 
เพื่อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการสื่อสารองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย                

เช่น การสัญจรไปยังหน่วยงานอื่น การสร้างบรรยากาศวิจัยด้วยการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ นักวิจัยจากทุกหน่วยงาน โดยก�าหนดช่วงเวลาให้
เป็นประจ�า (Routine) การจัดงานแสดงผลงานวิจัยรายปี Research expo เพื่อเปิดโลกทัศน์
การท�าวิจัยให้กับทุกหน่วยงาน 

2.ควรมีการท�าวิจัยแบบบูรณาการข้ามสาขา/ข้ามหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมการท�าวิจัยเป็น
ทีม และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นมรรคเป็นผลของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการท�า
วิจัยแบบเดี่ยวที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมไม่สูงมาก ดังนั้นจึงควรท�าวิจัยในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) รวม
ถึงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) ที่สถาบันมีรากฐานและต้นทุนทาง
ประวัติศาสตร์มายาวนาน 

3.ควรสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง และระบบรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารงานวิจัยของหน่วย
งานและของสถาบัน และพัฒนาระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

4.ควรผลักดันผลงานวิจัยให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ  

ทั้งนี้การพัฒนา/ผลักดัน ด้านการวิจัยควรด�าเนินการให้เกิดผลลัพธ์แบบ Spiral growth                 
คือการพัฒนาจากฐานรากเดิมที่มีความเข้มแข็งมายาวนาน

ข้อเสนอแนะ
การคิดวงเงินวิจัย ต้องคิดเป็นสัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วนความรับผิดชอบของนักวิจัย
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องค์ประกอบที่ 3          

การบริการวิชาการ

จุดเด่น/จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายมีช่องทางให้ชุมชนหรือองค์กรร้องขอ
ให้มหาวิทยาลัย คณะ ไปบริการวิชาการได้ง่ายและสะดวก
2.มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบริการวิชาการอย่างชัดเจน คือ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.โครงการบริการวิชาการรองรับความต้องการชุมชน องค์กรได้อย่างชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรท�าหน้าที่เป็นแกน

หลัก รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านบริการวิชาการทุกหน่วยงาน และเป็นผู้ประสานงาน เพื่อที่จะ
วางแผนการบริหารงานด้านบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย ซึ่งกลไกในการบริหาร
งานด้านบริการวิชาการ อาจใช้วิธีเดียวกับส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ท�าหน้าที่บริหารงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละคณะและระหว่าง
คณะให้มากขึ้น 

2.ควรด�าเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการให้บริการเป็นระยะและ
ขยายการบริการตามศาสตร์อื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม และมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา
1. ไม่พบแผนบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. การก�าหนดพื้นที่หรือชุมชนที่จะให้บริการวิชาการ ยังไม่ชัดเจน 
3. การด�าเนินงานในโครงการบริการวิชาการ ยังไม่ต่อเนื่อง 
4. การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย หรือศิลปะและวัฒนธรรม มีน้อย
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดท�าแผนบริการวิชาการแยกออกจากแผนของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื่องจากบริบทของภารกิจแตกต่างกัน ทั้งนี้แผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และรองรับกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การมีส่วนร่วม อาจจะใช้
วิธีการส�ารวจความต้องการของชุมชนแล้วน�ามาจัดท�าแผนฯ

2.ควรก�าหนดพื้นที่หรือชุมชนท่ีจะให้บริการวิชาการให้ชัดเจนเพ่ือให้เป็นแนวทางการบริหารงาน
บริการวิชาการของคณะ ส�านัก ซึ่งอาจจะก�าหนดไว้ในระบบ กลไก และหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ

3.การด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการควรมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และติดตามผลจากการบริการวิชาการเป็นระยะๆ 

4.ก่อนการด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ควรมีการลงพื้นที่ส�ารวจความต้องการและลักษณะอื่นๆ 
ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ เช่น สถานที่ การประกอบอาชีพ ลักษณะทางกายภาพ เพื่อก�าหนดประเด็น
ในการให้บริการทางวิชาการได้เหมาะสม

 5.ควรเตรียมความพร้อมในการหาพื้นที่ใหม่ เช่นที่วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี โดยให้ทุกคณะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

6. ควรบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย หรือศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการต่อยอด
ของงานบริการวิชาการ และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น   
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องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 4        

การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเด่น/จุดแข็ง
1.มีโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมจ�านวนมากหลากหลายและสืบสานงาน

ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลายโครงการเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างคณะ 

2.มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3.มีแหล่งพัฒนาองค์ความรู้หลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งเผยแพร่

กิจกรรม หรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียน
รู้กรุงธนบุรีศึกษา วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม เวบไซต์ Social media เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.บูรณาการโครงการศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการให้มากขึ้นเนื่องจาก

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะ ส�านักฯ จะมีภารกิจการบริการวิชาการให้เกิด
รายได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขน โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ทั้งนี้
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในบางหลักสูตรได้ด้วย 

2.การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัย

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา
การน�าผลการประเมินแผน และผลการประเมินโครงการน�าไปใช้ ยังไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
1.ในการประเมินแต่ละโครงการควรมีการสรุปผลประเมินในเชิงคุณภาพของโครงการ 

มากกว่าการวัดผลประเมินความพึงพอใจ และจ�านวนคนเข้าร่วม และน�าผลสรุปจากการ
ประเมินโครงการไปปรับปรุงในการด�าเนินโครงการต่อไป

2.น�าผลประเมินแต่ละโครงการสรุปภาพรวมเป็นผลประเมินแผนกลยุทธ์เพื่อให้การ
ด�าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการสร้างตระหนักรู้ ปลูกจิตส�านึก อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 5           

การบริหารจัดการ

จุดเด่น/จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญด้านงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี เช่น มีการให้ความรู้

ด้านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ และการจัดอบรมผู้ประเมิน เป็นต้น
2.มหาวิทยาลัยมีน�าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร

จัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยควรจัดการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ

ครอบคลุมบุคลากรทุกคน 
2.น�าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ด้วย SWOT Analysis มาถ่วงน�้าหนักเพื่อจัด

ล�าดับความส�าคัญ ก่อนน�าไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์ 
3.การน�าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการให้

มากขึ้น เช่น การน�าไปวิเคราะห์โอกาสทางการแข่งขันของหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น
4.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้กับ

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานด�าเนินการจัดการความรู้ (KM) ตามพันธกิจหลักให้ครบ

ทุกหน่วยงาน
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บทสรุปจากการสัมภาษณ์
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีบทสรุปข้อมูลดังนี้

1. การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ใช้บัณฑิตจ�านวน 4 คน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงาน

ประเภทสถาบันการศึกษา 2 คน และบริษัทเอกชน 2 คน ความเห็นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการท�างาน

ของบัณฑิต โดยส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการนั้นก่อน 

และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของนายจ้าง จึงได้รับการชักชวนให้สมัครเป็นพนักงานในหน่วยงานดังกล่าวนั้น

สืบไป

จุดเด่นของบัณฑิตที่ท�าให้ผู้ประกอบการพึงพอใจมากที่สุด คือ ความมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

บุคลิกภาพดี มีมารยาท กิริยาสุภาพเรียบร้อย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�างานได้ดี มีความ

อดทนสูง มีความสามารถหลากหลายรอบด้านทั้งในเชิงวิชาการและกิจกรรม

จุดที่ควรพัฒนามากที่สุดของบัณฑิต คือด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ บัณฑิตขาดความมั่นใจ

ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออกมากนัก โดยเฉพาะอาชีพงานบริการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างสม�่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตามบัณฑิตสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษแล้ว ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตควรมีความรู้ความสามารถ               

ทางภาษาอื่นๆ ด้วย อาทิ ภาษาจีน และภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ส�าหรับการพัฒนาบัณฑิตต่อไปคือ ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) 

และควรมีระบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อก�าหนดในการส�าเร็จการจบการศึกษา          

(EXit-Exam) 

ในประเด็นของภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยว่ามีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน

หรือไม่นั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตกล่าวว่า ไม่ได้ค�านึงถึงประเด็นดังกล่าว แต่จะพิจารณาจากผลงาน

เชิงประจักษ์มากกว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตบางคนได้กล่าวเปรียบเทียบคุณภาพของบัณฑิตที่จบจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ว่ามีระดับคุณภาพทั้งน้อย

กว่าและสูงกว่าบางสถาบันโดยภาพรวม

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตนเองอย่างแท้จริง กล่าวคือ 

1) ด้านจิตสาธารณะสะท้อนจากคุณลักษณะด้านความอดทน การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 2) ทักษะสื่อสาร

ดีสะท้อนจากคุณลักษณะของบัณฑิตด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารและการปฏิบัติงานเน่ืองจากมหาวิทยาลัย

มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษาหลายภาษา และ 3) มีความเป็นไทย สะท้อนจากคุณลักษณะของ

บัณฑิตด้านการมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท กิริยาสุภาพเรียบร้อย

2. การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

  ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบัณฑิตจ�านวน 7 คน ส�าเร็จการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 โดยเป็นผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรีจากทั้ง 4 คณะ จ�านวน 5 คน หลักสูตรปริญญาโท อีก 1 คน และจากทั้งระดับ

ปริญญาตรีและโทอีก 1 คน ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและผูกพันกับสถาบัน โดยเฉพาะการมีสิ่งยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจหรือศูนย์รวมจิตใจเดียวกันคือท่านเจ้าพระยา และมีความเห็นพ้องว่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ความ

ใกล้ชิดห่วงใย และทุ่มเทให้การอบรมดูแลลูกศิษย์ประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน บรรยากาศในการ

ศึกษาที่นี่จึงเปรียบเทียบเสมือนได้อาศัยอยู่ใน “บ้านพ่อช่วง”
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  นอกจากการจัดการศึกษา คณาจารย์และหน่วยงานภายในยังให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ร้องขอวัสดุ

อุปกรณ์หนังสือ ต�าราประกอบการเรียนการสอนมีความพอเพียง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นยังมีการอบรมระยะสั้นแก่ศิษย์เก่า รวมทั้งมี

กิจกรรมสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอยู่เป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ

 เมื่อส�าเร็จการศึกษาไปท�างาน พบว่าความรู้และทักษะไม่แตกต่างจากบัณฑิตสถาบันอื่น อย่างไรก็ตาม

อยากให้สถาบันเพิ่มเรื่องการอบรมบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารแก่ศิษย์ รวมทั้งสหกิจศึกษา และการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสะอาด และการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

 คุณลักษณะที่ศิษย์เก่ามองเห็นว่าเป็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ ความอดทน และความ

สามารถในการท�างานได้อย่างหลากหลาย ไม่ปฏิเสธงาน 

3. การสัมภาษณ์ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต และผู้แทนนิสิตนักศึกษา

 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้แทนนิสิตจาก 4 คณะ และครบทั้ง 4 ชั้นปี ในภาพรวมสถาบันให้การดูแลนิสิตอย่าง

ใกล้ชิด นิสิตมีความประทับใจในความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ 

โดยอาจารย์ให้ความเอาใจใส่ และให้ค�าปรึกษาแก่นิสิตเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องวิชาการและการใช้ชีวิต พร้อมให้

ความช่วยเหลือในเรื่องที่ต้องการ ท�าให้เกิดบรรยากาศของคอรบครัวในสถานที่ศึกษา นอกจากนี้ นิสิตยังชื่น

ชอบ ความรักใคร่กลมเกลียวของศิษย์รุ่นต่อรุ่นของชาวบ้านสมเด็จ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต และระหว่างนิสิตกับ

อาจารย์

 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง คือ การปรับสภาพของกายภาพ อาคาร สถานที่ ให้สะอาดและ

เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะลิฟต์และห้องน�้า และเพิ่มสวัสดิการต่างๆ เช่น จุดดื่มน�้า พื้นที่จอดรถ สนาม

กีฬา ม้านั่ง จุดนั่งอ่านหนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่มีการใช้

ประโยชน์ และความส�าเร็จต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก เช่น การประชาสัมพันธ์ค่ายหนัง หรือค่าย

เพลง วิทยาลัยการดนตรี ฯลฯ

4. การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ก�ากับดูแลด้านวิจัย และอาจารย์

 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้บริหารที่ดูแลด้านการวิจัย จ�านวน 2 คน นักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ�านวน 

2 คน อาจารย์ที่ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัย จ�านวน 2 คน อาจารย์ประจ�า จ�านวน 5 คน จากทั้ง 4 คณะ และ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 2 คน ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพโดด

เด่น และเชี่ยวชาญสูงในการท�าวิจัย

 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง คือ ควรสนับสนุนการท�าวิจัยแบบมีธีม ที่เน้นความโดดเด่นของ

หน่วยงาน โดยก�าหนดทิศทางที่ชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้จริง สถาบันวิจัยควรจัดวิจัยสัญจร เพื่อพบปะนักวิจัย 

และแลกเปลี่ยนมุมมองการท�างานวิจัย รวมทั้งสร้างบรรยากาศวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีทุนผู้ช่วย

วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้พบว่าน�้าหนักของภาระงานด้านวิจัย มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับงาน

สอน ทั้งที่อาจารย์ทุ่มเทท�าวิจัยไม่แพ้การสอน ตลอดจนควรมีส�านักพิมพ์ของสถาบัน เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการจัดพิมพ์สื่อการสอน หนังสือ ต�ารา และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วย 

งานอื่นๆ
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5. การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม

 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม จ�านวน 5 คน

จากทั้ง 4 คณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 

 1) ได้รับการบริการวิชาการในเรื่องใดบ้าง

   1.1) อบรมมัคคุเทศน์น้อย ท�าลูกประคบ พวงกุญแจ ผ้าบาติก

   1.2) การอบรมทางวิชาการ เช่น การดูดาว กิจกรรมลูกเสือ

   1.3) การอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด อบรมคอมพิวเตอร์

   1.4) การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม

   1.5) การผลิตสื่อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่

 2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

   2.1) น�าความรู้ไปต่อยอด เช่น เรื่องลูกประคบ น�าไปใช้ในการนวด

   2.2) ได้ความรู้ที่ทันสมัยส�าหรับใช้ในการสอน

   2.3) เยาวชนในชุมชนดีขึ้น รู้จักโทษของยาเสพติด และต่อต้านการค้ายา 

   2.4) มีการต่อยอดพัฒนาชุมชน เป็นชุมชนต้นแบบและขยายผลจากการถ่ายทอดความรู้

   2.5) ได้สื่อส�าหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมตามงานที่รับผิดชอบ และได้เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน

 3) ช่องทางการติดต่อขอรับการบริการวิชาการ

   3.1) ติดต่อกับอาจารย์โดยตรง เนื่องจากเป็นศิษย์เก่า

   3.2) จากเครือข่ายลูกเสือใน Social media

   3.3) เดินเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

   3.4) มีสาขาวิชาลงพื้นที่

 4) ความต้องการในรับการบริการวิชาการในอนาคต

   4.1) ควรให้จัดอบรมภาษาพม่า และภาษามอญ เทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมแบบใหม่ๆ การ

ต่อยอดการผลิตลูกประคบ

   4.2) ควรจัดอบรมด้านวิชาการให้แก่องค์กรภายนอกส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

   4.3) มหาวิทยาลัยให้บริการอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง เช่น ด้านสาธารณสุข อยากให้มาลงชุมชนปีละ 2 

ครั้ง และอยากได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

   4.4) ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ส�าหรับพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี

  4.5) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสภาองค์กรชุมชนของฝั่งธนบุรี จ�านวน 15 เขต 

เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และอยากเสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมแบบใช้วัฒนธรรมน�าท่องเที่ยว

6.การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ก�ากับดูแลด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรและผู้บริหารที่ก�ากับดูแลด้านนโยบาย

และแผน และงานประกันคุณภาพ

 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 คน และบุคลากร จ�านวน 5 คน สรุปผลการสัมภาษณ์ในภาพรวม

แยกเป็นประเด็น ดังนี้

 1) การวางแผนยุทธศาสตร์

   1.1) สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง หรือประเด็นด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้

กับผู้บริหารในการประชุมสภาฯ

   1.2) มหาวิทยาลัยวางระบบ กลไกการด�าเนินการด้านกลยุทธ์สู่หน่วยงานทุกระดับ และน�าไปปฏิบัติ 

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
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   1.3) มหาวิทยาลัยน�ากลยุทธ์เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยตามระบบ

   1.4) มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในให้ความส�าคัญกับกระบวนการด�าเนินงานด้านกลยุทธ์

และมีการปรับกลยุทธ์ประจ�าปี

   1.5) มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจติดตามการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์

 2) การบริหารความเสี่ยง

   2.1) มหาวิทยาลัยด�าเนินการด้านความเสี่ยงตามระเบียบ 

   2.2) มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงเรื่องปัญหายาเสพติด ร้านจ�าหน่ายสุรา กับร้านค้าใกล้

เคียงมหาวิทยาลัย

 3) ด้านการจัดการความรู้

   3.1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการด้านการจัดการความรู้ แต่ยังด�าเนินการไม่ครบทุก

หน่วยงาน

 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร

   4.1) มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายสอนมีการส่งเสริมการ

ศึกษาต่อ และการเพิ่มศักยภาพด้านต�าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

 4.2) บุคลากรสายสนับสนุนประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องสถานะของบุคลากรโดยเฉพาะ

พนักงานราชการ และบุคลากรที่รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินกับบุคลากรที่ได้เงินเดือนจากงบของ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผลต่อความมั่นคงในอาชีพ และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

  5) ด้านประกันคุณภาพ

   5.1) มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพ อาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ แต่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับสถาบันการศึกษา
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	 กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน/ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม/ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ/คณะ/สถาบัน

รวบรวมข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม

	 กองนโยบายและแผน			ส�านักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่พิมพ์	:	พ.ศ.	2558
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