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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ด�าเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ  

รูปแบบการด�าเนินงานเป ็นไปตามมาตรา7 แห ่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสร้างผลงานและได้พัฒนาการด�าเนิน
งานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด�าเนินงานภายใต้
หลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล

 รายงานประจ�าปี 2559 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมข้อมูล

และกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยพัฒนาอัตลักษณ์ที่

โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศมีโครงการ

และกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน 

และเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งใน

ระดับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา ในด้านต่างๆ 

เช่น การพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน การเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการ

เรียนภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท�าให้

มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ  ครอบคลุมประชาคม

อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ยุโรป  และออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

ระบบงบประมาณ  ระบบบริหารบุคคล การบริหารจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ที่สอดรับกับสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

 ตลอดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและสามารถด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินงาน

ต่าง ๆ ให้ลุล่วงเป็นผลส�าเร็จ  อันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคล  องค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกที่จะน�าไปใช้ตามควรแก่กรณี 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ�าปี 2559 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้

มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น  



*   ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*   ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย
*   สีประจ�ามหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
*   ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม 
*   กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
*   แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*  งบประมาณ
*  บุคลากร
*  นักศึกษา

*   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน*   แผนกลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของ   
               มหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศ
*   แผนกลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
*   แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย
*   แผนกลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
*   แผนกลยุทธ์ที่ 5  ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
*   แผนกลยุทธ์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

สารสนเทศ

ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวลัเชดิชเูกยีรติ

กิจกรรมสําคัญ
ในรอบปี 2559

แผนผังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทาํรายงานประจําปี 
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*   ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*   ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย
*   สีประจ�ามหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
*   ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม 
*   กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
*   แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*  งบประมาณ
*  บุคลากร
*  นักศึกษา

*   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน*   แผนกลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของ   
               มหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศ
*   แผนกลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
*   แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย
*   แผนกลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
*   แผนกลยุทธ์ที่ 5  ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
*   แผนกลยุทธ์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

สารบัญ

สารสนเทศ

ผลการประเมินมหาวิทยาลัยผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

รางวัลคุณภาพ 
แห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสําคัญใน
รอบปี 2559

แผนผังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทํารายงานประจําปี 
2559

01

*   สภามหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการอ�านวยการมหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการสภาวิชาการ
*   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ     
    มหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ
    คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ    
    ข้าราชการ

การบริหาร
มหาวิทยาลัย

02

*   สภามหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการอ�านวยการมหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการสภาวิชาการ
*   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ     
    มหาวิทยาลัย
*   คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ
    คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ    
    ข้าราชการ

การบริหารมหาวิทยาลัย
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ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ตราสัญลักษณ์ประจาํมหาวิทยาลัย

สีในตราสัญลักษณ์ประจาํมหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า ดังนี้

สีประจํามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจาํมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันภายใน
เป็นตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์รัชกาลที่ 9 ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ภายนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยด้านล่างเป็นอักษรภาษา
อังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ

สีน�้าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว มีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม มีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ม่วง – ขาว” เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัยฯ 

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย คือ  ต้นชงโค  (Bauhinia purpurea Linn.)  
ชงโคมีกลีบดอกสีม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวะโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ม่วง

ขาว
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มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

สจฺจ�เว อมตา วาจา    “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

เชี่ยวชาญในศาสตร์  ภาษาและวัฒนธรรม

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  และมีความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน�าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการ  
 เปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท�างาน และการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ 
มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี 
มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

1. ปรัชญา

2. คติพจน์ประจํามหาวิทยาลัย

3. ปณิธาน

4. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

5. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

6. วิสัยทัศน์

7. พันธกิจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก�าหนดค่านิยมหลัก เพื่อ
ความเป็น “บ้านแห่งความส�าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้ค่านิยม 
องค์กร  MORALITY

 M   Moral   -     คุณธรรมประจ�าใจ
 O   Orderliness  -     วินัยประจ�าตน
 R    Responsibility  -     เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
 A    Adoration  -     มอบใจให้องค์กร
 L   Loveliness  -     เอื้ออาทรแบ่งปัน
 I   Innovation  -     สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
 T   Teamwork  -     ร่วมใจพัฒนา
 Y   Yield   -     น�าพาสู่ความส�าเร็จ

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดย 
เฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูล
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม  
ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์    ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้  

แผนกลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของ 
     มหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศ

แผนกลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แผนกลยุทธ์ที่ 3  ด้านการวิจัย
แผนกลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
แผนกลยุทธ์ที่ 5  ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

8. ค่านิยมร่วม

9. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 
(ฉบับปรับปรุง)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็น 
ที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ  
PublicSchoolขององักฤษโดยโปรดให้จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ด�าเนนิการเรือ่งนีม้เีจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดกีระทรวง 
ธรรมการเป็นประธานที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราช
เดโชชัยหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควร
จัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียก
ว่า“โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬามงกุฏ การแต่งกายนุ่งผ้า 
สีครามแก่เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่  ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล�าดับ ท�าให้สถานที่
คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่ต�าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ 
ก็ว่างลงในขณะนั้น เนื่องจากการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล�้ากันมาก  เนื่องจากคุณภาพของครู 
แตกต่างกัน  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัด
ครูฝั่งตะวันตก” ส�าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 นับเป็น
จุดเริ่มต้นในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลวงบ�าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งการ
จัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น จึงท�าให้เกิดความจ�าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียน
ในกรุงเทพฯ    ที่นี่ลดน้อยลง    ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็น
โรงเรียนประจ�าจึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครู ฝั่งตะวัน
ตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” เมื่อ พ.ศ. 2449 มีขุนวิเทศดรุณกิจ เป็นอาจารย์ใหญ่และ
ต่อมาเรียกว่า  “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”   พ.ศ. 2456  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)  แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ. 2458    จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วัง
ใหม่(กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ท�าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม 
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2458 
รับนักเรียนประจ�าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียน
สุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียน
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจ�าโรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของ
โรงเรียน คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ�าโรงเรียนคือ “สจฺจ�เว อมตา วาจา” และตราประจ�าโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล 
เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้  เป็นรากฐานส�าคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท�าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้น ได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที ่
กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ�านวนน้อย ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึง 
ก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ยังได้มอบที่ดินบริเวณต�าบลบางไส้ไก่ 
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึง
ชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7 – ม.8)

ใน พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครูอีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับ
นักเรียนทุนของจังหวัด ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)  
เป็นโรงเรียนประจ�า ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

ใน พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมาเป็นล�าดับในปี พ.ศ. 2516   ได้เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  นับเป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่ม กับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า 
“วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบัน 
ราชภฏั”   เป็นชือ่สถาบนัการศกึษาในกรมการฝึกหดัครกูระทรวงศกึษาธกิารแทนชือ่   “วทิยาลยัคร”ู     วทิยาลยัครบู้านสมเดจ็ 
เจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ

จนกระทั่งวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
บัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อ
มหาวทิยาลยัราชภฏัตามชือ่สถาบนัราชภฏัเดมิ สถาบนัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาจงึเปลีย่นเป็น  “มหาวทิยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา”  ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา   นบัได้ว่า มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเป็นสถานศกึษาทีม่เีกยีรต ิ
ประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ได้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
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ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

      สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษ 

ของไทยที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงท่านเป็นศูนย์

รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชุมชน

ใกล้เคียงเนื่องจากที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณ

โดยรอบเคยเป็นจวนและที่ดินของท่านมาก่อน ทุกๆคนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ” และเรียก

ตนเองว่า “ลูกสุริยะ” เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑล

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ซึ่งเป็นตราประจ�าตัวและ

ยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 

ศรีสุริยวงศ์ เป ็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  

(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจันเกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351   มีพี่น้อง

ร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดี 

คนส�าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษา และ 

ฝึกฝนวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครอง   

หัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านต�าราภาษา

อังกฤษในสมัยนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาวตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์  

ท่านยังเป็นบุคคลส�าคัญในการเจรจาและท�าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลที่ 4   

โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝรั่ง  จนสามารถต่อเรือก�าปั่นขนาดใหญ่ เป็นจ�านวนมากหลายล�า ท่านยังมี

ความสนใจในความรู้อื่น เช่น วรรณคดี การค้า การปกครอง เป็นต้น  

        สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการมา โดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาล

ที่ 5  ที่ต�าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 4 และด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน

เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5  ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการ

แผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย นับเป็นมหาบุรุษคนส�าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงดังบันทึก

ของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษ     ที่เข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4  ซึ่งกล่าวว่า “เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้าไม่เป็น

คนเจ้ามารยาหรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล�้าหน้าคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้  ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย

อย่างผู้ดีและรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัยและยกย่องเกียรติคุณของท่าน 

ว่า “ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัยเที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิได้ 

แลเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกันและเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน”

    สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คนในบั้นปลายชีวิตของท่าน มักจะ 

พักอยู่เมืองราชบุรีและถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลองกระทุ่มแบนจังหวัดราชบุรีรวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 

พ.ศ. 2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดพิธีร�าลึก ถึงท่านในวันที่ 19  มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้าย 

วันพิราลัย” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถาบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และ

ความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติ  ของท่านตลอดไป
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ทุกท่านที่เข ้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะแลเห็นอนุสาวรีย ์สมเด็จเจ้าพระยาบรม              
มหาศรีสุริยวงศ์ เป็นสง่าของสถาบัน  อนุสาวรีย์แห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519  และส�าเร็จ
เรียบร้อยในปีต่อมา คือ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2520  ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของสถาบันทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้สละ
ก�าลังกายก�าลังใจและก�าลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้คือ เพื่อร�าลึกถึงพระคุณ 
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเทิดทูนเผยแพร่เกียรติประวัติของท่าน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเครื่อง 
ผกูพนัยดึเหนีย่วจติใจของทกุๆคนในมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา การจดัสร้างอนสุาวรย์ี   “สมเดจ็เจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ แล้วสถาบันยังได้น�าเงินที่เหลือจากการ
บริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ และได้ด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังได้น�าเงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว มาบูรณะและก่อสร้าง      ปูชนียสถานที่ส�าคัญ 
อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ หรือ ศาลเจ้าพ่อ”เป็นศาล
ที่ประดิษฐานรูปปั้นครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึกวิเศษศุภวัตร์หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์   ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์
กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ นอกจากนี้ยังมี 
“ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่” ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะคล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กที่
ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการด�าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิต 
ได้ท�าพิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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     หมายเหตุ        
     ๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.      
              

     ๒. หน่วยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       
               

     ๓. หน่วยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์       

 

 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

กองคลัง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส ำนักงำนคณบดี 

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กองกลำง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

กองนโยบำยและแผน 

กองบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภำษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 กองอำคำรสถำนท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลยัการดนตร ี

บัณฑิตวิทยาลยั 
 

ส านักกิจการนิสิต – นักศึกษา 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซยีน 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
 

 หน่วยงำนบริหำรรำยได้/
ผลประโยชน์มหำวิทยำลัย 

โรงเรียนสาธติ 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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การบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



นายกสภามหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด   จ�าปาทอง

อธิการบดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ดร.สุรัฐ   ศิลปะอนันต ์   

 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์   จูฑา   

 3. ดร. บุญลือ   ทองอยู ่     

 4. นายวรพงษ์   วรรณศิริ 

 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต   เพียรชอบ   

 6. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา   

1 2 3 4
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
              7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์  

              8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี 

              9. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ   อภิบุณโยภาส 

              10. นายทนง   โชติสรยุทธ์    

  

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล  

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต  

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ   เอี่ยมสะอาด 

 4. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์   

กรรมการผู้แทนคณาจารย์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ   แก้วเนียม  

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล   เชื้อแถว  

 3. อาจารย์วิกรม   ศุขธณ ี    

 4. อาจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล   

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล   แก้วเนียม 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 

  

7

1 2 3 4
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี

5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี

8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

10. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

17. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

18. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

19. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

20. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

21. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

24. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

27. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

28. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

29. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ�านวยการกองคลัง

30. นายสุวิทย์  มุดทะเล ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ฯ

31. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

32. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ

33. ดร.จ�านงค์  ตรีนุมิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

34. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี

5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี

8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

10. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

17. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

18. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

19. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

20. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

21. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

24. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

29. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์

30. อาจารย์ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์

31. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

32. อาจารย์วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

33. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก�าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39. อาจารย์วนิดา  ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40. อาจารย์อรพิมพ์  มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

43. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

44. อาจารย์สุเมธ  ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

45. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

46. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

47. อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

48. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

49. อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

50. อาจารย์วาปี  คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

52. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

53. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

54. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

55. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

56. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

57. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

58. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

59. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

60. อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

61. อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

62. อาจารย์ธีราพร  ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

63. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

33. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก�าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39. อาจารย์วนิดา  ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40. อาจารย์อรพิมพ์  มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

43. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

44. อาจารย์สุเมธ  ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

45. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

46. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

47. อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

48. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

49. อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

50. อาจารย์วาปี  คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

52. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

53. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

54. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

55. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

56. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

57. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

58. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์  อิสสระวิทย์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

59. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

60. อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

61. อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

62. อาจารย์ธีราพร  ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

63. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

64. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

65. อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

66. อาจารย์วรรณรุจ  มณีอินทร์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

67. อาจารย์พรรณา  พูนพิน รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

68. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

70. อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

72. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

73. อาจารย์จักรพงษ์  กังวานโสภณ รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

74. อาจารย์สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

75. อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

76. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

77. อาจารย์เชิดศิริ  นิลผาย รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา

79. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

80. อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

81. อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว รองผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

82. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

83. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

84. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ�านวยการกองคลัง

85. นายสุวิทย์  มุดทะเล ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ฯ

86. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

87. ดร.จ�านงค์  ตรีนุมิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

88. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

89. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ
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คณะกรรมการสภาวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต 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 กรรมการผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

2. นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. พันต�ารวจเอกฐาประวิชญ์ อินทะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายดุสิต ปิยะทัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายท�านาย ราชโคตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายประสาร เรืองสุขอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ บุญลิขิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายสนิท จรอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายสมปอง สิงห์ชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นายสมพงษ์ สุวรรณคู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นายสมพร ทิมแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายชาญชัย โชคอ�านวยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. พลเรือตรีธีรัช หทยีช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. นายวันชัย ยุกแผน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20. นายศักดิ์ชัย  สมบูรณ์วินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21. พลโทอิสระ วัชรประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

22. นางสาวญัฐวรรณ นพวัตน์ กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต

23. นายฐานันดร จูทิม กรรมการจากประธานสภานิสิต

24. นายณทภัต ผาเลิศ กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา

25. นายวัชศักดิ์ จันทรกูล กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

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     เหมัษฐิต ิ  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

19. นายวีระยุทธ     กุลศักดิ์   คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

20. นายจักรพงษ์     เกตุจ�าปา  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

21. นายบุญส่ง     นาแข็ง   คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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งบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูลจากงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ *ข้อมูลเงินรายได้เฉพาะงวดที่ได้รับอนุมัติ

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามแหล่งเงิน

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตาม แผนงาน / ผลผลิต (โครงการ)

แหล่งเงิน  งบประมาณได้รับ  ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน  575,116,100.00  48.35 

งบประมาณเงินรายได้  614,341,072.00  51.65 

รวม  1,189,457,172.00  100.00 

 แผนงาน - ผลผลิต 
 งบประมาณ

เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้
 รวมทั้งสิ้น

 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 533,861,139.27 333,598,685.46 867,459,824.73 

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198,049,527.36  45,573,183.01 243,622,710.37 

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  10,520,850.45  2,194,470.00  12,715,320.45 

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 311,379,406.61 284,511,499.45 595,890,906.06 

 ผลงานบริการวิชาการ  13,911,354.85  1,319,533.00  15,230,887.85 

 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  7,047,600.00  3,524,779.10  10,572,379.10 

 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  5,253,600.00  3,524,779.10  8,778,379.10 

 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  1,794,000.00  -  1,794,000.00 

 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  2,696,564.00  13,411,783.50  16,108,347.50 

 ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  2,696,564.00  13,411,783.50  16,108,347.50 

 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 8,042,070.39  381,408.00  8,423,478.39 

 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  8,042,070.39  381,408.00  8,423,478.39 

 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  5,532,444.96  22,456,834.85  27,989,279.81 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5,532,444.96  22,456,834.85  27,989,279.81 

รวม 557,179,818.62 373,373,490.91 930,553,309.53 
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กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จาํแนกตาม แผนงาน / ผลผลิต (โครงการ)

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

35.74% 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

1.88% 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

57.40% 

ผลงานบริการวิชาการ
1.05% 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
0.77% 

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
0.26% 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

0.48% 

โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

1.44% 

สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน
0.99% 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11.49% 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

0.55% 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

77.64% 

ผลงานบริการวิชาการ
0.35% 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
0.90% 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.35% 

โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

0.10% 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

5.63% 

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตาม แผนงาน / ผลผลิต (โครงการ)
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน และสถานภาพ

บุคลากร พ.ศ. 2559
ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วยงาน

สถานภาพ
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าย
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ลูก
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คณะครุศาสตร์ 27 - 1 - - 48 - - 76

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 - - - - 105 1 - 133

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 36 - 1 - - 146 3 - 186

คณะวิทยาการจัดการ 26 - 2 - - 53 - - 81

โรงเรียนสาธิต - - - - - 25 16 - 41

ศูนย์การศึกษา - - - - - 4 1 - 5

วิทยาลัยการดนตรี 5 - - - - 28 - - 33

รวม 121 0 4 0 0 409 21 0 555
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คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

โรงเรียนสาธิต ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยการดนตรี

กราฟแสดงจาํนวนบุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามหน่วยงาน
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน และสถานภาพ

หน่วยงาน
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คณะครุศาสตร์ - 1 - 2 1 9 - - 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1 - 1 - 10 - - 12

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี - 1 - 2 2 9 5 1 20

คณะวิทยาการจัดการ - 1 - - - 13 - 1 15

ส�านักงานอธิการบดี - 7 - 10 7 42 40 32 138

ส�านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1 - 2 2 15 5 1 26

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 - - 1 13 2 5 22

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 4 - - 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 - - 1 6 - - 8

ส�านักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ายอาเซียน - - - - - 5 - - 5

ส�านักคอมพิวเตอร์ - - - - 5 6 4 1 16

ส�านักกิจการนิสิตนักศึกษา - - - - 2 7 1 - 10

โรงเรียนสาธิต - - - 1 1 4 1 - 7

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 1 7 - - 8

ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ - - - - 1 - 3 - 4

อู่ทองทวารวดี - - - - - 4 3 3 10

วิทยาลัยการดนตรี - - - 1 - 3 - - 4

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 1 - 4 - 5

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - 3 4 - 7

รวม 0 14 0 19 25 160 72 44 334
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2559

นักศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อมูลจากส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภทนักศึกษา รวม

ภาคปกติ 17,358

ภาคพิเศษ 2,870

รวม 20,228

 หลักสูตร 
คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วิทยาลัย

การดนตรี รวม

 4 ปี 5 ปี  4 ปี  4 ปี  4 ปี  4 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต 203 1,059 0 0 0 0 1,262

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 658 0 658

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 117 0 117

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 111 0 111

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 115 0 115

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 68 0 68

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 0 0 0 0 36 0 36

นิติศาสตรบัณฑิต 0 0 93 0 0 0 93

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 181 0 0 0 181

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 118 0 0 0 118

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 667 109 0 165 941

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 0 418 0 0 418

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 490 0 0 490

บัญชีบัณฑิต 0 0 0 192 0 0 192

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 0 0 27 0 0 27

รวม 203 1,059 1,059 1,236 1,105 165 4,827
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ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2559

 หลักสูตร 

คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการ

ดนตรี
รวม

 4 ปี  4 ปี  4 ปี
2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี  4 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต 45 0 0 0 0 0 45

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 26 0 26

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 84 0 0 84

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 68 0 0 0 0 68

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 35 15 0 0 36 86

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 47 0 0 0 47

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 207 0 0 0 207

บัญชีบัณฑิต 0 0 69 0 0 0 69

รวม 45 103 338 84 26 36 632

กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2559
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จำาแนกตามหลักสูตร/คณะ ประจำาปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี

รายงานประจาํปี 2559
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ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

กราฟแสดงจาํนวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วิทยาลัย

การดนตรี
รวม

 4 ปี 5 ปี  4 ปี  4 ปี
2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี  4 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต 869 4,197 0 0 0 0 0 5,066

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 1,978 0 1,978

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 328 0 328

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 1 310 0 311

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 0 20 389 0 409

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 264 0 264

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 0 0 0 0 0 90 0 90

นิติศาสตรบัณฑิต 0 0 289 0 0 0 0 289

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 0 757 0 0 0 0 757

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 406 0 0 0 0 406

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 0 2,178 437 0 0 625 3,240

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 1,414 0 0 0 1,414

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 2,054 0 0 0 2,054

บัญชีบัณฑิต 0 0 682 0 0 0 682

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 0 70 0 0 0 70

รวม 869 4,197 3,630 4,657 21 3,359 625 17,358

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี
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ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

 หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วิทยาลัย

การดนตรี
รวม

 4 ปี  4 ปี  4 ปี
2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
 4 ปี  4 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต 128 0 0 0 0 0 128

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 61 0 61

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 93 0 93

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 0 0 0 57 36 0 93

เทคโนโลยีบัณฑิต 0 0 0 207 23 0 230

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 0 0 0 0 117 0 117

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 258 0 0 0 0 258

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 42 0 0 0 0 42

ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 216 46 0 0 88 350

นิเทศศาสตรบัณฑิต 0 0 214 0 0 0 214

บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0 993 0 0 0 993

บัญชีบัณฑิต 0 0 291 0 0 0 291

รวม 128 516 1,544 264 330 88 2,870

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี
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ตารางแสดงจาํนวนผู้สาํเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558

กราฟแสดงจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558 แยกประเภทตามคณะ

คณะ

ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี 

2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี
ประกาศ

นียบัตรฯ
ปริญญาโท

ปริญญา

เอก4 ปี 5 ปี

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

ครุศาสตร์ 0 0 613 5 4,484 38 4 0 118 9 5,097 174

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1,336 168 0 0 0 5 137 0 1,341 305

วิทยาการจัดการ 0 15 2,123 489 0 0 0 0 36 0 2,123 540

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 205 1,105 69 0 0 0 0 6 2 1,219 282

วิทยาลัยการดนตรี 0 0 146 0 0 0 0 0 24 0 146 24

รวม 114 220 5,323 731 4,484 38 4 5 321 11 9,926 1,325

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี
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ตารางแสดงจาํนวนผู้คงอยู่การศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558

กราฟแสดงจํานวนผู้คงอยู่การศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558 แยกประเภทตามคณะ

คณะ

ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี 

2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญา

เอก4 ปี 5 ปี

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ครุศาสตร์ 0 0 1,506 130 8,411 85 0 225 1 9,917 441

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 3,951 881 0 0 6 109 0 3,959 992

วิทยาการจัดการ 6 6 6,640 2,665 0 0 0 15 0 6,646 2,686

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 608 4,115 693 0 0 0 45 17 4,135 1,363

วิทยาลัยการดนตรี 0 0 899 109 0 0 0 126 0 899 235

รวม 28 616 17,111 4,478 8,411 85 6 520 18 25,556 5,717

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี
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ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าใหม่การศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558

กราฟแสดงจาํนวนผู้เข้าใหม่การศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557-2558 แยกประเภทตามคณะ

คณะ

ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

4 ปี 5 ปี

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ครุศาสตร์ 0 0 390 67 1,523 89 1,913 156

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1,521 349 0 40 1,521 389

วิทยาการจัดการ 0 0 2,086 1,021 0 6 2,086 1,027

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 296 1,602 260 0 10 1,656 566

วิทยาลัยการดนตรี 0 0 274 71 0 0 274 71

รวม 54 296 5,599 1,697 1,523 145 7,176 2,138

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการดนตรี
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รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เป็นเลิศ และนิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ ทางด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และการใช้ปัญญาควบคู่กับคุณธรรม พร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ ด้วยคุณภาพอันเป็นที่ประจักษ์และความภาคภูมิใจ ดังนี้

บุคลาการที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัล  การประกวดผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน

1 รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์  

ณ อยุธยา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัยดีเด่น ได้รับโล่พระราชทาน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

2 อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ควบคุม ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อมการ

แข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ ประเทศไทย 

ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สมาพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 

แห่งประเทศไทย

3 อาจารย์เอกราช  วรสมุทรปราการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอต

ประจ�าจังหวัด ในโครงการ  

“Character Design Workshop”

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา   

เลิศสถิตธนกร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมใหญ่

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV)

ส�านักบริหารโครงการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

5 อาจารย์จรัญ  ประจันบาล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมใหญ่

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV)

ส�านักบริหารโครงการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพ  ศรีดามา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจ�าปี 

2559 โล่เกียรติคุณประทานจากพระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ

สมาคมสภาสงเคราะห ์

แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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7 อาจารย์ ดร. จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา 

คณะครุศาสตร์

การน�าเสนอเรื่องการสร้างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ผสานวิธีระหว่างสถานการณ์

จ�าลองกับรูปแบบ STAD

สมาคมสถานการณ์จ�าลอง 

และเกมเพื่อการเรียนรู้ 

(ประเทศไทย)

8 อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ 

คณะครุศาสตร์

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในการแข่งขันตะกร้อ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ 

คณะวิทยาการจัดการ

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเป็น

กรรมการตัดสินการประกวดชิงถ้วย 

พระราชทานฯ

ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช 

วิทยาลัยการดนตรี

ผู้ควบคุมวง และฝึกซ้อม การประกวด

ดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 

ประจ�าปี 2559 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภท Percussion Ensemble

กรมพลศึกษา

11 อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช  

และคณะนักแสดง

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากองค์กร CIOFF 

แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทน

จากประเทศไทยไปเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมในงาน  

CIOFF KOREA 2016 WONJO 

DYNAMIC FESTIVAL ระหว่างวัน

ที่ 5 – 12 กันยายน 2559  

ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้

12 นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร บุคลากรสายสนับสนุน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลระดับดีมาก  ชื่อผลงาน 

“The way of life”การแข่งขันพั

ฒนาสื่อดิจิทัล  MeThai  Contest  

2016  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

วิทยาเขตชลบุรี

ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน
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 นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

 ด้านกิจกรรมนิสิต

ครั้งที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา/หน่วยงาน ได้รับรางวัล

1/2559 1) นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะครุศาสตร์

รางวัลยุวศิลปินไทยดีเด่น (YOUNG THAI ARTIST 

AWARD) สาขาวรรณกรรม จากมูลนิธิเอสซีจี จาก

ผลงานบทกวีนิพนธ์“กรุงเทพ” และได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “พ่อแห่ง

แผ่นดิน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร             

3/2559 1) นางสาวโนรอัยนี  เจ๊ะเงาะ นิสิตชั้นปีที่ 5  

สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 

คณะครุศาสตร์

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา             

“โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์

ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” 

ประจ�าปี พ.ศ.2558

5/2559 1) นายวราวุธ ส�าพันธมิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15  

(ระดับชาติ)

7/2559 1) นางสาวเกษยา  ใจสุขดี 

2) นางสาวณัฐทิลา  ค�ากอง 

3) นางสาวนิสาชล  หัสดร 

4) นางสาวอรจิรา  จันทนุภา 

5) นายนันทชัย  ไหมพรหม 

6) นายพงษ์พิสุทธิ์  วิสาขา 

7) นายรัตนพล  แตงขาว 

8) นายสิทธิพงษ์  สงระวิ 

9) นายสุรกานต์  สง่าแสง 

10) นายวราวุธ  ส�าพันธมิตร

11) นายศิริชัย  เพ็ญสุข 

12) นายศุภกิจ  บุติพันดา 

 

 

13) นายอัมรินทร์  พรมเป

นิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา  คณะครุศาสตร ์

 

นิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา คณะครุศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาจีน   

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา  คณะครุศาสตร์

รางวัลระดับดีเด่น  ชื่อผลงาน “หนึ่งในของพ่อหนึ่งใจ

ของประชาชน” การแข่งขันพัฒนาสื่อดิจิทัล  MeThai  

Contest  2016 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี 

ได้รับรางวัลระดับดี  ชื่อผลงาน “รายการเที่ยวไทยวัย

มันส์”การแข่งขันพัฒนาสื่อดิจิทัล  MeThai  Contest  

2016 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์จีน 

“สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 และ ได้รับรางวัลชนะ

เลิศการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วย 

รางวัลเอกอัครราชทูตจีน ประจ�าปี 2559

ได้รับรางวัลระดับดีมาก  ชื่อผลงาน “ชีวิตเพียง

พอด้วยความพอเพียง”การแข่งขันพัฒนาสื่อดิจิทัล  

MeThai  Contest  2016  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี 

รางวัลระดับดีมาก  ชื่อผลงาน “ชีวิตเพียงพอด้วย

ความพอเพียง”การแข่งขันพัฒนาสื่อดิจิทัล  MeThai  

Contest  2016  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี
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8/2559 1) นายวราวุธ ส�าพันธมิตร

2) นายอ๊อด ศรีสมัย 

 

 

 

3) นางสาวอัญชิษฐา อัครศรีประไพ

4) นายอภิวิชญ์ พงษ์วุฒิประพันธ ์

 

 

 

 

5) นายกิตติศักดิ์ ถุงพลอย

นิสิตชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาจีน  

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปกรรม  

 

นิสิตชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาการโฆษณา

และธุรกิจบันเทิง คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาการโฆษณาและ

ธุรกิจบันเทิง  

คณะวิทยาการจัดการ 

 

นิสิตชั้นปีที่ 3  

สาขาวิชาการโฆษณาและ

ธุรกิจบันเทิง  

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์จีน 

“สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 และรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวัล

เอกอัครราชทูตจีน ประจาปี 2559

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ             

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระ

ชนมายุ 84 พรรษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรับทุนการศึกษา 

30,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้น 

เรื่อง “มไหสวรรย์” โครงการประกวดหนังสั้น 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm 

of Parliament 2016” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรับทุนการศึกษา 

30,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง  

“มไหสวรรย์” โครงการประกวดหนังสั้น ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parlia-

ment 2016” 

รางวัลชมเชย และรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จาก

การสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง “เรา” โครงการประกวด

หนังสั้น ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

“Shortfilm of Parliament 2016”

10/2559 1) นายแมน คล้ายสุวรรณ 

 

 

 

 

 

2) นายนพรัตน์  รัตนวิชัย 

 

 

 

 

 

3) นางสาวสุคันธา กล่อมเกล้ียง 

 

 

 

3) นางสาวนูรีซัน นิสัน

นิสิตชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

นิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

 

 

นิสิตช้ันปีท่ี 4  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

นิสิตช้ันปีท่ี 4  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลอนสด รอบที่ 1 และได้

รับรางวัลชนะเลิศ กลอนสด ประเภทประชาชน ในการ

ประชันกลอนสด เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี 

และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการประพันธ์ร้อยกรอง 

ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์    

รางวัลท่ี 1 การประกวดกลอนอนุรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2559 จัดโดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการ

ท่องเท่ียว และได้รับรางวัลท่ี 1 ในการประกวด 

บทร้อยกรองอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม ระดับ

ประชาชน จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิชา

เภสัชกรรมไทย งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิชาเภสัชกรรม

ไทย งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์พ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังท่ี 3 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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10/2559 5) วงดนตรี DAS Percussion En-

semble โดยนิสิตของวิทยาลัยการ

ดนตรี

6) นายอดิเทพ   ผิวผ่อง

วงดนตรี DAS Percussion 

Ensemble โดยนิสิตของ

วิทยาลัยการดนตรี

นิสิตภาควิชา 

ดนตรีตะวันตก  

วิทยาลัยการดนตรี

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท Individual & 

Ensemble (Percussion Ensemble)

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดดรัมไลน์

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2559 จัดโดยกรม

พลศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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 นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

 ด้านกิจกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา/หน่วยงาน ได้รับรางวัล

9/2559 1) เด็กหญิงเบญญาภา  เอ่ียมสอาด 

2) เด็กหญิงพีรยา  คันธารวงศกุล 

 

 

3) นางสาวนันทกาญจน์  เอ่ียมสอาด 

 

 

4) นายกรดนัย  ตันติยุทธ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

การแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 

2016 คร้ังท่ี 10 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น   

 

รางวัลชะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

การแข่งขัน SCG Asia Junior Championships 2016 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภททีมชาย  

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาแบตมินตันกรมพลศึกษา 

ประจ�าปี 2559

 จากผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ  ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าและการตัดสินใจ  ท่ามกลางบริบทและ

ความเปลี่ยนแปลง  เน้นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่าย 

ศิษย์เก่า ชุมชน องค์กร สถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ให้มีความก้าวหน้า มีความรักและผูกพันต่อองค์กร มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความภาคภูมิใจใน “บ้านแห่งความส�าเร็จ  

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



แผนกลยุทธ์ที่  1
ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
ที่นำาไปสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาแบบกระจายอำานาจ โดย
เน้นการบริหารจัดการสาขาวิชาด้วยการส่งเสริมจากหน่วยงานสายสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อ

ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม สุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ และรู้รับผิด
ชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

โครงการและกิจกรรม

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านการผลิตบัณฑิตครู โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

คณะครุศาสตร์

21-22 ธ.ค. 2558 462,700 คณะครุศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานิสิตพิชิต

ความเป็นครู”

23 และ 25 ธ.ค. 

2558

112,720

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

คณะครุศาสตร์

17,30 พ.ค. 2559

13-14 มิ.ย. 2559 

317,400

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน

การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

กับโรงเรียนฝึกประสบการณ์

3-5 มิ.ย. 2559 400,000

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

29 มิ.ย. – 

8 ก.ค. 2559

89,450

41รายงานประจำาปี 2559
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ด้านการผลิตบัณฑิต

ทางดนตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ:ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมไทยสำาหรับนิสิตจีน

2-3 เม.ย. 2559 20,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ด้านการผลิตบัณฑิต

ทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกภาษา

อังกฤษสำาหรับการแพทย์แผนไทย

17 ต.ค. – 

13 ธ.ค. 2558

28,800 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการส่ง

เสริมสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวช

12 และ 20 ต.ค.2558 11,200

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 

17 และ 24 พ.ย. 

2558

17,500

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ความ

ปลอดภัย

12 ต.ค. – 

11 ธ.ค. 2558

7,000

โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดอบรมทางด้าน

สาธารณสุข

4 และ 9 พ.ย. 2558 25,900

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 

และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

15 พ.ย. 2558 23,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน

ระดับชาติและสากลสำาหรับการจัดการคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมและความปลอดภัย

19 - 20 ธ.ค. 2558 40,180

โครงการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ 7 ธ.ค. 2558 23,500

โครงการงานอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา

กับสุขภาพในชุมชน

2 ธ.ค. 2558 23,400

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ

วิชาชีพสาธารณสุข รุ่นที่ 4

16, 23, 30 ม.ค. 6, 

13, 20, 27 ก.พ.  และ 

5, 12, 19 มี.ค. 2559

84,500

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านการผลิตบัณฑิต

ทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

โครงการจัดการเรียนการสอน เรื่อง หลักการตรวจ

วินิจฉัยโรค

24 ก.พ.  - 

23 มี.ค. 2559

24,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการยาสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกาย

และเครื่องสำาอางจากสมุนไพร

3 – 8 มี.ค. 2559 25,200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางหลัก

เกณฑ์ที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและ

ยาสมุนไพร”

20–22 และ 

28–29 พ.ค. 2559

70,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ

สาธารณสุขการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน

29 –31 ส.ค. 2559 80,000

โครงการจัดทำาและบริการสวนสมุนไพร 

การแพทย์แผนไทย

30 ต.ค. 2558 – 

30 ส.ค. 2559

570,000

โครงการการตรวจสอบหาสารกลุ่มแอลคาลอยด์

จากวัตถุดิบในตำารับยาหอมเทพจิตรที่ออกฤทธิ์ต้าน

เบาหวาน

1 พ.ย. 2558 - 1 ก.ย. 

2559 

688,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาพวานพรรณ

พฤกษชาติเขตร้อน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

28 - 29 พ.ย. และ 12 

- 13 ธ.ค. 2558

200,000

โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนห่างไกลโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง

1 - 2 ธ.ค. 2558 71,860

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคทางอายุ

กรรมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

1 -16 ก.พ. 2559 96,000

ด้านการผลิตบัณฑิต

ทางอุตสาหกรรม

บริการ

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

“โครงการสายเสียงในงานนิเทศศาสตร์ตอน The 

voices of love เทคนิคการใช้เสียงเพื่อการตีความ

ผ่านบทเพลงและบทละคร”

24 ก.พ. 2559 136,000 คณะวิทยาการ

จัดการ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านการผลิตบัณฑิต

ทางอุตสาหกรรม

บริการ

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยเรียง-เรื่องเล่า-

วิถีชน ครั้งที่ 2 ตอน 4 แยกบ้านแขก ชุมชนต้นแบบ

ความแตกต่างระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม”

20, 21, 28 และ29 

พ.ค. 2559

39,800 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ

1 ต.ค. 2558-

30 ก.ย. 2559

50,000

โครงการ “อบรมทักษะการผลิตภาพยนตร์ 

(ค่ายภาพยนตร์) ครั้งที่ 2

8-11 ก.พ. 2559 280,920

โครงการ“ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม”

3 ธ.ค. 2558 

13 ก.พ. 2559

30,000

โครงการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

ในศตวรรษที่ 21

28 ส.ค. 2559 43,200

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “อบรมมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพฝีมือแรงงานด้านนำาเข้า-ส่งออก”

12,13,18,19 พ.ค. 

2559

25,000

รวมทั้งหมด   32   โครงการ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

รายงานประจำาปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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แผนกลยุทธ์ที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

โครงการและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกคุณภาพ
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี โดยทบทวนปรับทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

(Reprofiling) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานทางวิชาการ

โครงการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี ) พุทธศักราช 2559

30 ส.ค. 2559 107,000 คณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่คณาจารย์:ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดการสำานักงานคณบดี

ธ.ค. 2558 244,200 คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

ระดับปริญญาตรีและจัดทำาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

มี.ค. 2559 47,180

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ปี 2559 ระยะที่ 2

มี.ค.-เม.ย. 2559 157,280

โครงการพัฒนาความสอดคล้องของแผน

กิจกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2/2558

เม.ย. 2559 102,400

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพของคณาจารย์: การจัดการเรียนรู้เพื่อ

การเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Bench-

marking) สู่การจัดลำาดับมหาวิทยาลัยชั้นนำา

ในศตวรรษที่ 21

ระยะที่ 1 

11-15 พ.ค. 2559

ระยะที่ 2

16 พ.ค. 2559

384,000
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ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานทางวิชาการ

โครงการแนะแนวและเสริมสร้าง

อัตลักษณ์นิสิตใหม่ปี59

20 ส.ค. 2559 17,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์โครงการทวนสอบวิชาแกนคณะเพื่อเป็น

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร

นานาชาติ

31 ส.ค. 2559 17,750

โครงการพัฒนานิสิตและการฝึกปฏิบัติการ

ภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการ

พัฒนาหลักสูตร

15 - 17 พ.ย. 2558 67,000 คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2559

1 มี.ค. 2559 49,450

โครงการศึกษาดูงาน และจัดทำา(ร่าง)หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

23 – 27 มี.ค. 2559 66,200

โครงการวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ

แพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

4 เม.ย. 2559 23,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

29 มี.ค. 2559 62,700

โครงการวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

5 เม.ย. 2559 16,650

โครงการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

8 เม.ย. 2559 25,275

โครงการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์

8 เม.ย. 2559 26,200

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 เม.ย. 2559 19,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระยะ

ที่ 1

11 – 12 พ.ค. 2559 54,100

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

18 – 19 และ 24 

พ.ค. 2559

20,000

โครงการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

29 มิ.ย. 2559 30,000

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานทางวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ์

14 มิ.ย. 2559 28,800 คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

กำากับและติดตามการดำาเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ (TQF) 

30 มิ.ย. 2559 7,200

โครงการวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10 ก.ค. 2559 23,520

โครงการทบทวนและเตรียมความพร้อม 

การพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอกนิกส์ 

และสาขาวิชาฟิสิกส์

8 และ 14 ก.ค. 

2559

13,200

โครงการวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15 ก.ค. 2559 27,200

โครงการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์

25 ก.ค. 2559 31,200

โครงการวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

15 ก.ค. 2559 21,300

โครงการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

22 ก.ค. 2559 74,500

โครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิต

26 ก.ค. 2559 31,800

โครงการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

10 ส.ค. 2559 35,000

โครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชา

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

18 ส.ค. 2559 26,780

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม

30 ส.ค. 2559 26,750

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา

21 ก.ย. 2559 28,400

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การณ์สอนรายวิชาการบัญชี เพื่อปรับปรุงสูตร

บัญชีบัณฑิต

25 – 27 ส.ค. 2559 43,650 คณะวิทยาการ

จัดการ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานทางวิชาการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 28 ม.ค. และ 31 

ม.ค. 2559

38,300 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : 

หลักสูตรเรียนร่วม School of Interactive 

and Digital Media  Nanyang Polytech-

nic, Singapore และ Bachelor of Com-

munication Arts Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University, Bangkok”

19-21 ก.ค. 2559 181,000

โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ

วิทยาการจัดการ“นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559)

24 เม.ย.  และ 

25-27 พ.ค. 2559

116,600

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

10-11 พ.ค. 2559 

และ 26 พ.ค. 2559

51,000

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการ

เรียนการสอน และทักษะการ

เรียนรู้

โครงการวัดความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่การประกอบอาชีพ

ม.ค. 2559 67,600 คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพของคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม

สู่เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

และการเป็นประชาคมอาเซียน

24 ก.พ. 2559 15,620

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนิสิตและคณาจารย์สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ

18-20 

ส.ค. 2559

76,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริม

สร้างบุคลิกภาพและทำางานเป็นทีมสำาหรับ

งานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

27 - 28 พ.ย. 2558 53,080 คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อ

การพัฒนาตนเอง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

11 - 12 ม.ค. 2559 34,240

โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สรีรวิทยาของมนุษย์สำาหรับเทคนิคการแพทย์

4 ม.ค. - 28 เม.ย. 

2559

35,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร

ด้วย PLC และการใช้เครื่องกลึง CNC

24 - 26 ก.พ. 2559 70,250

โครงการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การฝึก

ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพผดุงครรภ์ไทย

6 - 28 ก.พ. 2559 38,400

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการ

เรียนการสอน และทักษะการ

เรียนรู้

โครงการเทคนิคการทำาสไลด์ถาวรเซลล์และ

เนื้อเยื่อเพื่อใช้ทางการแพทย์

5 - 27 มี.ค. 2559 24,000 คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโครงการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การ

ศึกษาโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อของ

มนุษย์”

1 มี.ค. – 3 พ.ค. 

2559

24,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรมการ

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

22 – 24 เม.ย. 

2559

30,000

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา บ้านสมเด็จฯเอนเตอร์เทน 

เมนท์ ปีที่ 4 ตอนผลิตศิลปินนักศึกษาครั้งที่ 4 

ภายใต้สังกัด บ้านสมเด็จฯ เรคคอร์ด (ค่าย

เพลงแห่งแรกในสถาบันศึกษา)

ส.ค.-ก.ย. 2559 56,000 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องหลังคน

บันเทิง

21และ28 ส.ค. 

2559

58,000

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา “โครงการเยาวชนคนละคร : การ

ผลิตและจัดแสดงละครเวที เรื่อง รางวัลที่

หนึ่ง”

28 มี.ค. 2559 59,100

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานออกแบบ

งานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง : เทคนิคการนำา

เสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

20 มี.ค. 2559

27 มี.ค. 2559

3 เม.ย. 2559

28,800

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียน

รู้อย่างมีคุณภาพ “การบูรณาการความรู้ทาง

ด้านการผลิตภาพยนตร์สู่งานวิจัย ระยะที่ 2 

(เผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ธุดงควัตร)

2 ก.ค. 2559 23,000

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 : อบรมทักษะการเป็นผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ ครั้งที่ 8)

23-24 ม.ค. 2559 28,800

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสากล 

(โครงการต่อเนื่องปีที่ 6)

11-29 ธ.ค. 2558 1,051,800

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการ

เรียนการสอน และทักษะการ

เรียนรู้

โครงการจัดการเรียนรู้การสอนระดับ

อุดมศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (เสริมสร้างทักษะสื่อสร้างสรรค์สู่ความเป็น

เลิศอย่างมืออาชีพ)

4-6 มี.ค. 2559 43,200 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา(กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมคิด สร้าง สื่อ ภาค

พลเมือง ครั้งที่ 6 “อบรมการสื่อข่าวโทรทัศน์

ด้านวัฒนธรรม”)

16 ม.ค. และ 23 

ม.ค. 2559

40,000

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษา เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สื่อสารทางการการแสดง ครั้งที่ 8”

30-31 ม.ค. 2559 30,000

โครงการ “Open House COMM.ARTS” 18 –19 ม.ค. 2559 60,000

โครงการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดระหว่าง

ประเทศในศตวรรษที่ 21

28 ส.ค. 2559 43,200

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ศึกษา

ดูงานความสำาเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”

17 มี.ค. 2559 23,600

ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้

มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ

เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการ English on Tour 2015 12 ธ.ค. 2558 100,380 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์

21-25 ก.พ. 2559 116,100

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาความเป็นครู นำา

ความรู้สู่โรงเรียน ครั้งที่ 2 ”

18-19 มี.ค. 2559 100,000

โครงการพัฒนาทักษะภาษา การสื่อสาร และ

ทักษะชีวิต

26 เม.ย. 2559 47,450

โครงการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

“ปลูกจิตสำานึกเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น 

ครั้งที่ 1”

5 ก.พ. 2559 37,500 คณะ

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการ

ศึกษา 1/2559”

8-13 ก.ค. 2559 255,900

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้

เรียน: คลินิกเสียงในภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง

ในรายวิชาสัทศาสตร์ ครั้งที่ 2

6 -7, 10 ก.พ. – 30 

มี.ค. 2559

39,400

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้

มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ

เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการปลูกจิตสำานึกและให้ความรู้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

9 - 10 พ.ย. 2558 87,530 คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโครงการอบรม เรื่อง บ้านสมเด็จยุคใหม่ 

ฉลาดคิด รู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์

9 พ.ย. 2558 ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ Change Your Life with the 

Public Mind : เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตสาธารณะ

4 พ.ย. 2558 ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม

14 - 17 ธ.ค. 2558 280,280

โครงการเข้าค่ายนิสิตเพื่ออบรมพัฒนา

บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม การ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ

14 - 17 ธ.ค. 2558 168,200

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะการ

ทำางาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการ

เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา

25 - 28 ม.ค. 2559 205,280

โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์

สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

 “มอดินแดงเกมส์”

17 - 18 ธ.ค. 2558 49,320

โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน ครั้งที่ 

4 “I Style Game”

21 - 23 ม.ค. 2559 69,820

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง

ประสงค์ “กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อปรับพื้นฐานนิสิต สู่เส้นทางนักบัญชีที่มี

คุณภาพ

9-10 ก.ค. 2559 62,800 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ เส้นทางสู่การทำาบัญชีเล่มเดียว ของผู้

ประกอบการ SME และมาตรฐานการบัญชี

ปรับปรุงใหม่ เรื่องกำาไรต่อหุ้น

23-24 เม.ย. 2559 54,000

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง

ประสงค์ กิจกรรมการอบรมกฎหมายธุรกิจ

14 ก.พ. 2559

6 มี.ค. 2559

13 มี.ค. 2559

84,400

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการรู้รักษ์สิ่ง

แวดล้มทางระบบนิเวศป่าชายเลน

8 เม.ย. 2559 48,400

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้

มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ

เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ : การอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และส่งเสริมความเป็นไทย

12 พ.ค. 2559 50,650 คณะวิทยาการ

จัดการ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ : อบรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อห่าง

ไกลยาเสพติด 58

12-13 ธ.ค. 2558 20,800

โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม

ที่ 1 “อบรมทักษะการผลิตภาพยนตร์สำาหรับ

เยาวชน (ค่ายสร้างภาพยนตร์) ครั้งที่ 2”

8-11 ก.พ. 2559 280,920

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสื่อสาร

มวลชนสายข่าวที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ 1 : “พี่นักข่าว-ศิษย์เก่า สอนงาน

น้อง ครั้งที่ 3”

กิจกรรมที่ 2 : “ถอดประสบการณ์นักข่าวตัว

จริง”

กิจกรรมที่ 3 : “คมคิดเรื่องสาธารณะ : เสวนา

ประเด็นธารณะในสังคม”

10-31 มี.ค. 2559

1-3 เม.ย. 2559

4-7 เม.ย. 2559

เม.ย.-ก.ค. 2559

เม.ย.-ก.ค. 2559

90,000

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสื่อสาร

มวลชนสายข่าวที่พึงประสงค์ “อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนข่าว”

กิจกรรมที่ 1 : “เสริมทักษะการนำาเสนอข่าว 

โดยวิทยากรมืออาชีพ”

กิจกรรมที่ 2 : “ลงสนามข่าว “แตกประเด็น 

จากสถานการณ์จริง ”

กิจกรรมที่ 3 : เสวนาการทำาข่าว/อภิปราย/

วิพากษ์การนำาเสนอข่าว

23, 30 เม.ย. และ 

8 พ.ค. 2559

39,950

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ : กิจกรรมอบรมเชิงสร้างเสริมสุข

ภาพเพื่อเป็นสุขและบุคลิกภาพเพื่อสังคม

ก.ย. 2559 356,000

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์:เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสาธารณะ 

“โครงการปลุกป่าชายเลน หาดเจ้าสำาราญ 

จังหวัดเพชรบุรี”

20 พ.ย. 2558 55,500

รวมทั้งหมด   88    โครงการ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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แผนกลยุทธ์ที่ 3
ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ทั้งวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ การวิจัยเพื่อใช้ในงานประจำา ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ส่งเสริมให้บุคลากรดำาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
วิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรม

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านที่ 1 ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยที่มีคุณภาพ

ด้านที่ 2  ส่งเสริมพัฒนา

และเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัย

ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัย

สู่การนำาไปใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 12-13, 23 มี.ค. 

2559 และ 6 

เม.ย. 2559

88,800 คณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยคณะครุศาสตร์ 25-28 มี.ค. 2559 82,900

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้วยงานวิจัย ก.พ 2559 200,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมพัฒนาการทำางานวิจัยแบบมืออาชีพ 4-5,9,15และ

29มิ.ย59

59,800

โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์

มิ.ย. 2559 100,800

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ก.ค. 2559 8,100

โครงการอบรมทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

นิสิตอันพึงประสงค์

ส.ค. 2559 88,780

รวมทั้งหมด   7   โครงการ

รายงานประจำาปี 2559
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ประเภททุนวิจัย จำานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 104  7,062,900

แผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7  6,115,000

งบประมาณแผ่นดิน 2  932,600

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9  1,260,000

รายชื่อโครงการวิจัย  ทุนภายนอกสำาหรับอาจารย์

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในลำาไส้ ฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของยาธาตุอบเชย

614,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

2 อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

สำาหรับผู้บกพร่องทางสายตาด้วยระบบการพิมพ์สกรีน

988,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

3 อาจารย์ ดร. กิจจา จิตรภิรมย์ การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ และการปน

เปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะในส้วมสาธารณะที่ตั้ง

ในกรุงเทพมหานคร

440,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

4 อาจารย์ ดร.สุริยา   พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ความเร็วเสียงของไบโอดีเซลกับ

พารามิเตอร์เทอร์โมไดนามิกส์

913,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

5 อาจารย์นุกูล  สาระวงศ์ การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมโพลีเอทีลีนชนิดนำ้าหนัก

โมเลกุลสูง(UHMWPE) สำาหรับงานวิศวกรรม

1,366,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

6 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย การพัฒนานำ้ามันหอมระเหยออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

และไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของนำ้ามันหอมระเหยจาก

สมุนไพรไทยที่มีประวัติช่วยการผ่อนคลายในเชิง

พาณิชย์

1,000,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

7 อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะการคิดวิพากษ์ผ่าน

โมบายแอพลิเคชัน  (โปรแกรมคริต์สม่า) สำาหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี  

794,000 งบแผ่นดินที่ผ่านการ

พิจารณาจาก วช.

8 อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย   

เอกธรรมทัศน์ 

การบำาบัดนำ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อมด้วย

อนุภาคนาโนบิสมัทออกซีไอโอไดด์เจือเงินผ่าน

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

332,100 งบแผ่นดิน

9 อาจารย์วิทวัส  กมุทศรี ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านโภชนาการ

และปัจจัยทำานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในตำาบลสระพัง

ลาน  อำาเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

600,500 งบแผ่นดิน

10 ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยรูปแบบการสอน

ตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย

100,000 สกอ.

11 ผศ. ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ การยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้นเรียน สำาหรับนักศึกษาครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

100,000 สกอ.
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12 อาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์ การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

โมเดลลำาดับขั้นคุณลักษณะ สำาหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี

100,000 สกอ.

13 อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล

และทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครู 

สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา และดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

100,000 สกอ.

14 รศ.ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ ความหลากหลายของมันมือเสือพืชเศรษฐกิจของพื้นที่

บ้านศรีสรรเพชญ์ ตำาบลอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

200,000 สกอ.

15 ผศ.วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ กรพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์

ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

200,000 สกอ.

16 อาจารย์  ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินจากพื้นที่ป่า

ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ที่มีความสามารถในการส่ง

เสริมการเจริญเติบโตของพืช

160,000 สกอ.

17 อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การขยาย และการอนุรักษ์พันธุ์ม่วงไตรบุญ (Tribou-

nia venosa (Barnett) D.J. Middleton)  

เพื่อเป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในอู่ทอง 

200,000 สกอ.

18 อาจารย์จรัญ  ประจันบาล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้าน 

ศรีสรรเพชญ์ 

100,000 สกอ.

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

รายชื่อโครงการวิจัย  ทุนภายในสำาหรับอาจารย์

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1 ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สภาพปัญหา และการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยา 

ปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 อาจารย์อดิเรก  วัชรพัฒนกุล กลยุทธ์พัฒนาการดำาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง เขตธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

3 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ ผลกระทบคุณภาพนำ้าต่อการ แพร่กระจายสาหร่าย 

ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณบางขุนเทียน เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

4 อาจารย์รัชนก  ปัญญาสุพัฒน์ การเดินทางในกรุงเทพมหานครเพื่อการตอบโจทย์

สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5 อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี   การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF)

143,400 กองทุนสนับสนุนการวิจัย
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6 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

81,700 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

7 อาจารย์นราธร  สายเส็ง             การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้

ผ่านมุมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชา

สังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

8 อาจารย์จตุพร  พนัสโณทัย  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจหากลุ่มสาระ

สำาคัญในผลิตภัณฑ์นำ้าหมักลูกยอ

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

9 อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย  การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

สูงโดยใช้เทคนิคแทรกซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียม

คลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง

86,900 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

10 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม   การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  บทความและบทความ

วิชาการ

98,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

11 อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้าง

คิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน

96,600 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

12 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเรียนรู้  เรื่อง 

สภาพต้านไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิในย่าน 

77 K - 120 K

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

13 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบอัดประจุแบตเตอรี่

โดยพลังงานเทอร์โมอิเล็กตริก

75,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

14 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์         การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

50,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

15 อาจารย์นิตยา  มณีวงศ์     พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำาหรับเนื้อแพะในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

71,500 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

16 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

63,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

17 อาจารย์พนัง  ปานช่วย       การศึกษาสภาพและกำาหนดยุทธศาสตร์องค์กร : 

กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตกวิทยาลัยการ

ดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

18 ผศ.ดร.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการ

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

90,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

19 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์  วิมุตติ

ปัญญา 

การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

240,900 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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20 อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มีต่อ

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

50,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

21 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำานึกที่มาจากคำาสอน

ของพระพุทธศาสนา

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

22 อาจารย์วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์ กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยระบบดิจิทัล

สภาพสะท้อนศาสนาผีกับสังคมไทย  กรณีตุ๊กตา

ลูกเทพ ในยุคศตวรรษที่ 21

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

23 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ        คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

24 ผศ.นงนุช  อุณอนันต์         การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน  

ประสบการณ์ในการทำางาน  และความผูกพัน

ต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในองค์การธุรกิจโดยวิธี

วิเคราะห์อภิมาน

65,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

25 ผศ.ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม     การเลือกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อนำามาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ครั้งแรกของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

56,900 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

26 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์     การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำาลองสถานการณ์

การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

90,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

27 ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมย์ การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรี

สุริยะวงศ์และเพลงชนะชัย เถา ของผศ.ดร.โดม 

สว่างอารมย์

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

28 อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน         

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

29 อาจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์         

  

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครู

สมภพ  ขำาประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม 

เพียรพงษ์

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

30 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์     

 

การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย  กลุ่มงาน

ดุริยางค์ไทย  กองการสังคีต  สำานักวัฒนธรรม กีฬา  

และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

31 อาจารย์ศิวพร  พงษ์ธรรม    

  

ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของ

ผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่

กรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

32 อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำาหรับ

นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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33 อาจารย์ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง        

 

การสำารวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และอาเซียน

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

34 อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์     

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญา

ตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภท

โรงแรม  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

35 อาจารย์มีเดียน  จูมะ               

  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

36 อาจารย์เอกรัตน์  รุ่งสว่าง       นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ 60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

37 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู    

 

การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อน

ผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

57,500 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

38 อาจารย์ศิวพร  โพธิวิทย์          ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

39 อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่    

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

40 อาจารย์วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ     

  

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพัน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหา

วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

41 อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ       

  

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

42 อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข  

 

การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการโดยการ

ประยุกต์หลักทฤษฎีรวมกับการสอนปฏิบัติการ 

กรณีศึกษา บทเรียน หลักการออกแบบด้วยการใช้

โปรแกรม Adobe Illustretor

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

43 อาจารย์พิศิษฐ์  ชำานาญนา        

  

ทัศนคติต่อนำ้าดื่มบรรจุขวดและพฤติกรรมการ

บริโภคนำ้าดื่มบรรจุขวดของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

44 อาจารย์มนชนก  จุลสิกขี         การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

เขตธนบุรีเหนือ

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

45 อาจารย์วรศิริ  ผลเจริญ            

 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริษัทนำาเที่ยวต่าง

ประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

46 อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ    

 

บทบาทการรายงานข่าวช่วง “นักข่าวพลเมือง”ของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

47 อาจารย์พัชนี  แสนไชย            กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การสื่อจากสื่อเก่า

สู่สื่อใหม่

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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48 อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง          การขยายพันธ์มะเดื่อฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ 60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

49 อาจารย์สถิตย์  พันวิไล            

  

คุณสมบัติการต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดพืช

สมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำาเภอ 

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

50 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม     

  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากแม่

พิมพ์โลหะแผ่นที่ส่งผลกระทบกับตัวพนักงาน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

51 อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ    

 

การพัฒนาต้นแบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพกระบวน

การโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

52 อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์    การศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเครื่อง

ประดับประเภทแหวน

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

53 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์    

 (นักวิจัยรุ่นใหม่รุ่น3)

การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมที่มีผลต่อ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

54 อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์    

 

ศึกษาความเป็นไปได้การผลิตนำ้ามันชีวมวล ณ 

ตำาบลสระยายโสม

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

55 อาจารย์ณฐมน  สืบซุย            

  

สถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในอำาเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

53,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

56 อาจารย์จิราพร  ทรงพระ          

 

สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

57,500 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

57 อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช    

 

ชุดการเรียบเรียงโน้ตและการสร้าง Backing Track 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

58 อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์    

 

กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ 

สรรพศรี

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

59 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม     

  

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ

บริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

60 อาจารย์วราภรณ์  ศรีอยุธย์       

  

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ 

ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

61 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ์            

  

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายโทรศัพท์

มือถือ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ 

สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

62 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล  

  

แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการ

เลือกศึกษาต่อ สาขาดนตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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63 อาจารย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ         

  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่าน

อุปกรณ์มือถือ(MWBI) เรื่องการออกแบบงาน

กราฟิกเสมือนจริง โดยการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน

78,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

64 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน     

 

การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีการขนส่ง

วัสดุอัตโนมัติ

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

65 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม             

  

การศึกษาและออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษาแขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

66 อาจารย์เกษม  ตริตระการ        

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและ

เครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

67 อาจารย์เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ   บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับกฎหมายความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

68 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล    

  

ความสัมพันธ์ความหนืดและความหนาแน่น

ของอะลิฟาติกแอลกอฮอล์จากกฎควบรวมพลังงาน

อิสระ

290,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

69 อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์           

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้ง

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

70 อาจารย์ธีรพัฒน์  จันษร             การพัฒนาการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคอะตอม

ด้วยการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์

120,200 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

71 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจำานงค์ การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม : กรณีศึกษา การทำาขันลงหินของชุมชน

บ้านบุ

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

72 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรด้านการทำาวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

73 อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี นวัตกรรมการออกแบบเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อแขน

และนวดกดจุดจากไม้ยางพาราสำาหรับผู้สูงอายุ 

กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง

อายุบ้านบางแค เขตบางแค

30,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

74 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย

ของพระตำาหนักปลายเนิน

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

75 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำาหรับการทดสอบแรงตึง

ของไม้ไผ่

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

76 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสจาก

ดอกขี้เหล็ก

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

77 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร   การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย

ของพระตำาหนักปลายเนิน

58,800 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

78 อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู” 100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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79 อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สำาหรับ

การเตรียมสารตัวนำายวดยิ่ง Y134

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

80 อาจารย์ฐิติกร  สังข์แก้ว  เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขต

กรุงเทพมหานคร

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

81 อาจารย์ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทาง

ดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน  สำาหรับ

นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

82 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตตปัญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการ

กับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

83 อาจารย์ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรม

ทัศน์

โครงการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ

ซิลเวอร์ฟอสเฟตและการประยุกต์ใช้

290,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

84 อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวร่วมสมัย

เพื่อการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยกรณีศึกษา :

วิสาหกรรมผ้าไหม ชุมชนวัดหิรัญรูจี  เขตธนบุรี

100,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

85 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  

เครื่องกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำาหรับใช้

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์

99,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

รายชื่อโครงการวิจัย  ทุนภายในสำาหรับนิสิต - นักศึกษา

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1 นายดิฐชาติ  เกาะลอย การศึกษาประสิทธิภาพการนำากลับมาใช้ใหม่ขยะจากขวด

นำ้าดื่มชนิดรีพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตด้วยสารเร่งปฏิกิริยา

ซิงค์(II)  แอซิเทตและโซเดียมคาร์บอเนต

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 นางสาวภรณ์ประภา  อ่วมนุช  การพัฒนาตำารับสบู่เหลวผสมโวลิดไลปิดพาร์ทิเคิลของ

นำ้ามันตะไคร้เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

Methicillin-resistant Staphylococus aureus

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

3 นางสาวอัญชลี  มือสันทัด ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนโฆษิตสโมสรที่ได้รับการจัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

4 นายเกรียงไกร  ชูศักดิ์ การพัฒนาชุดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำาหรับใช้ใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5 นายยุทธพงศ์  แซ่ลี    จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยมอเตอร์แอร์อินเวอร์เตอร์

เพื่อนำาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย
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รายชื่อโครงการวิจัย  ทุนภายในสำาหรับสายสนับสนุน

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

1 ดร.จำานงค์  ตรีนุมิตร    ประสิทธิภาพการใช้งานอาคารและห้องเรียนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

150,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

30,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

3 นางสาวอารีวรรณ  รวยดี    

    

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สำาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์

ประเมินผลของนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

30,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

6 นางสาวกาญจนา  เพชรฤาชา ประสิทธิผลของนวัตกรรมลูกปัดไม้นวดกดจุดลดอาการ

ชาที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำาบลจระเข้สามพัน  

อำาเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

7 นางสาววันวิสา  สุนทรชัชเวช การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความเสียสละของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

8 นางสาวรัชนู  แก้วแกมเกษ สัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาข้าวพันธุ์

เหลืองอ่อนของจังหวัดปราจีนบุรี

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

9 นายธนัท  ชัยธัญธนา             การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการสตาร์ทรถ

จักรยานยนต์ด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ของผู้ขับขี่

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

10 นายศรนรินทร์  เฉยดี การศึกษาสร้างแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ในการควบคุม

หุ่นยนต์สำารวจพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

11 นางสาวศิริกาญจน์  ผ่องศรี การออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ 10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

12 นางสาวสุมิตรา  นาคสอิ้ง      ระบบจัดการศูนย์ฟิตเนส 10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

13 นางสาวมนชนก  พิทยเจริญวงศ์    ระบบจัดการหอพัก : กรณีศึกษา พัฒน์พงศ์อพาร์ทเม้นท์ 10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

14 นายเจษฏา  แจ่มจันทร์            

 

ระบบรับชำาระค่าอาหารผ่านบัตรแถบแม่เหล็ก : กรณี

ศึกษาศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

15 นางสาวธนัฏนัณ  อนันตศิริ

สถาพร 

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในลำาไส้ของสารสกัดหยาบจาก

ผลเร่วน้อย

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

16 นายชวิน  คุนวันดี ประสิทธิผลของเบาะรองนั่ง “พีซี” บรรเทาอาการปวด

หลังส่วนล่างของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

รายงานประจำาปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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แผนกลยุทธ์ที่ 4
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการวิชาการแก่ชุมชน และ

สังคม เพื่อเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการสร้างให้ชุมชนมีความเข้ม

แข็ง และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเน้นการนำาความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการสู่การบูรณาการ

โครงการและกิจกรรม

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านที่ 1 การให้

บริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การสร้าง

ประโยชน์จากความ

ร่วมมือของการ

บริการวิชาการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

ด้านที่ 3 การบริการ

วิชาการตาม

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ด้านที่ 4 การจัดตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ตามอัตลักษณ์ที่โดด

เด่นของ

มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับกิจกรรม

สร้างสรรค์สำาหรับเด็กปฐมวัย”

8 ธ.ค. 2558 54,800 คณะครุศาสตร์

โครงการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน 

(การประถมศึกษา)

17-18 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำาหรับครูภาษาไทยระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาษาไทย)

1-2 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการการสร้างสื่อสามมิติเสมือนจริง 

ขั้นสูง (คอมพิวเตอร์)

24-25 ธ.ค. 2558 68,800

โครงการการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อทำาผลงานทาง

วิชาการ (คอมพิวเตอร์)

24-25 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการบริการวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี 

ครั้งที่ 4 “การอบรมโปรแกรมสำาเร็จรูปและเทคโนโลยี

สำาหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรี”

6-7 พ.ย. 2558 70,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การตัดต่อวีดีโอเพื่อการ

ศึกษา”

28-29 พ.ย. 2558 70,000

โครงการ“การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษ

ที่ 21” (วิทยาศาสตร์)

27 พ.ย. 2558 50,000
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ด้านที่ 1 การให้

บริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การสร้าง

ประโยชน์จากความ

ร่วมมือของการ

บริการวิชาการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

ด้านที่ 3 การบริการ

วิชาการตาม

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ด้านที่ 4 การจัดตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ตามอัตลักษณ์ที่โดด

เด่นของ

มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

ครูศิลปศึกษา “เทคนิคการเขียนสีนำ้า สีอะคริลิคและสี

นำ้ามัน”

16-17 พ.ย. 2558 70,000 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและบุคลาการทางการศึกษา (บริหารการศึกษา)

21 พ.ย. 2558 59,940

โครงการบริการวิชาการ“จิตวิทยาสำาหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ” 

15 พ.ย. 2558 70,000

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “นาฏยศิลป์อาเซียน” 

ครั้งที่ 2

29-30 ต.ค. 2558 70,000

โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งและพัฒนาเครือข่ายครู

สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21

18-19 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการศิลปกรรมบำาบัดครั้งที่ 2 29 พ.ย. 2558 235,820

โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 22 ,26-27 พ.ย. 

2558

214,180

โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูปฐมวัย

ไทยในศตวรรษที่ 21” 

22 เม.ย. 2559 33,400

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับกิจกรรม

สร้างสรรค์สำาหรับเด็กปฐมวัย”

8 ธ.ค. 2558 54,800

โครงการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน 

(การประถมศึกษา)

17-18 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำาหรับครูภาษาไทยระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาษาไทย)

1-2 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการการสร้างสื่อสามมิติเสมือนจริงขั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์)

24-25 ธ.ค. 2558 68,800

โครงการการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อทำาผลงานทาง

วิชาการ (คอมพิวเตอร์)

24-25 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการบริการวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี 

ครั้งที่ 4 “การอบรมโปรแกรมสำาเร็จรูปและเทคโนโลยี

สำาหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรี”

6-7 พ.ย. 2558 70,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การตัดต่อวีดีโอเพื่อการ

ศึกษา”

28-29 พ.ย. 2558 70,000

โครงการ“การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ในศตวรรษ

ที่ 21” (วิทยาศาสตร์)

27 พ.ย. 2558 50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

ครูศิลปศึกษา “เทคนิคการเขียนสีนำ้า สีอะคริลิคและสี

นำ้ามัน”

16-17 พ.ย. 2558 70,000

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 1 การให้

บริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การสร้าง

ประโยชน์จากความ

ร่วมมือของการ

บริการวิชาการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

ด้านที่ 3 การบริการ

วิชาการตาม

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ด้านที่ 4 การจัดตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ตามอัตลักษณ์ที่โดด

เด่นของ

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและบุคลาการทางการศึกษา (บริหารการศึกษา)

21 พ.ย. 2558 59,940 คณะครุศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ“จิตวิทยาสำาหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ” 

15 พ.ย. 2558 70,000

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “นาฏยศิลป์อาเซียน” 

ครั้งที่ 2

29-30 ต.ค. 2558 70,000

โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งและพัฒนาเครือข่ายครู

สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21

18-19 ธ.ค. 2558 70,000

โครงการศิลปกรรมบำาบัดครั้งที่ 2 29 พ.ย. 2558 235,820

โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 22 ,26-27 พ.ย. 

2558

214,180

โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูปฐมวัย

ไทยในศตวรรษที่ 21” 

22 เม.ย. 2559 33,400

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านงานอาสาสมัครของ

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ“อาสาเพื่อน้อง” ปีการ

ศึกษา2559

30 พ.ย. 2558 20,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่างยั่งยืน

ธ.ค. 2558 100,000

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมพี่แบ่งปันน้องครั้งที่ 23 ธ.ค. 2558 74,850

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมธุรกิจอิสลามสาน

สัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ประจำาปีงบประมาณ 2559

13 ธ.ค. 2558 50,000

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ค่ายธุรกิจอิสลาม

สานสายใยสู่ชุมชน ประจำาปีงบประมาณ 2559

20 ธ.ค. 2558 27,552

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร:เคาะประตู

เผยแพร่ความรู้การจัดการขยะชุมชน

เม.ย. 2559 57,100

โครงการปันความรักด้วยความรู้โดยนิสิตและครูภาษา

ไทย:เสริมสร้างภาษา สืบสาน วัฒนธรรมสู่เด็กและ

เยาวชนอย่างยั่งยืน

23-24เม.ย. 2559 128,200

โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:การจัดหา

ทรัพยากรการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงวัย

26 มิ.ย. 2559 50,530

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ“ปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู้สู่

น้อง”ปีการศึกษา 2559

14–16 ก.ค. 

2559

20,000

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร (ระยะที่ 

2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

19 ส.ค. 2559 30,410

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง การอบรมเชิง

ปฎิบัติการการให้ความรู้ทางด้านนาฎยศิลป์แก่เยาวชนใน

มูลนิธิแสงเทียน

27-30 ส.ค. 2559 20,000

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 1 การให้

บริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การสร้าง

ประโยชน์จากความ

ร่วมมือของการ

บริการวิชาการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

ด้านที่ 3 การบริการ

วิชาการตาม

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ด้านที่ 4 การจัดตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ตามอัตลักษณ์ที่โดด

เด่นของ

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ห่างไกลโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

1 - 2 ธ.ค. 2558 71,860 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) ภายใต้กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการผลิตยาสมุนไพรพื้น

บ้าน

17 ธ.ค. 2558 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แปลงปลูกสมุนไพร

เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทย”

4 – 5 เม.ย. 2559 50,000

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยใน

โรงเรียนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

12 ก.ค. 2559 30,000

โครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10-11 ธ.ค. 2558 100,000 ศูนย์การศึกษา

อู่ทองทวารวดี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนพัฒนาความรู้ AEC 

14-15 ธ.ค.2558 100,000 

โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

15 ก.พ. –

16 พ.ค. 2559 

98,300

โครงการ “เพิ่มมูลค่าสินค้าวิสาหกิจชุมชน” 15-18 และ 26-

27 ส.ค. 2559 

145,800

โครงการ “การสร้างเครือข่ายเกษตรกร ชุมชน ผู้นำา

ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการจัดการเกษตร และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์”

12-13 ก.ย. 2559 64,600 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

(โรงเรียนราชินีบน)

30-31 ม.ค. 2559 120,000 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำาหรับ

ตำารวจ

8-9 ธ.ค. 2558 50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและการ

ทำาลูกประคบสมุนไพรเพื่อการค้า

24 พ.ย. 2558 24,600

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คอมพิวเตอร์สำาหรับผู้

สูงวัย

19 ธ.ค. 2558 28,400

โครงการก้าวทันห้องสมุดสมัยใหม่ 20 ส.ค. 2559 82,000 สำานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 2

17 ธ.ค. 2558 150,000

โครงการอาเซียนสัญจร 11,18,25 พ.ค. 

และ 2 ธ.ค. 2558

379,999.2 สำานักวิเทศสัมพันธ์

และเครือข่าย

อาเซียน

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

รวมทั้งหมด   59  โครงการ

รายงานประจำาปี 2559
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แผนกลยุทธ์ที่ 5
ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการตระหนักในบทบาทของการนำาความรู้
สู่สากลอย่างมีคุณภาพและการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล ส่งผลให้งาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมได้...การภายใต้มุมมองที่ว่า “วัฒนธรรมเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่มีความ
เคลื่อนไหว”

โครงการและกิจกรรม

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วย

ทุนทางวัฒนธรรม   

ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดด้านศิลป

วัฒนธรรม คุรุนาฏยจารย์

10- 11 ก.พ. 

2559

120,000 คณะครุศาสตร์

โครงการเชิงปฎิบัติการพิธีไหว้ครู ครอบครู 

นาฎยศิลป์ไทย ปี 58

21-22 ต.ค. 2558 70,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงาน

สร้างสรรค์และการศึกษาดูงานด้านศิลป

วัฒนธรรม

4-9 พ.ย. 2558 1,077,700

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา

และประเพณีลอยกระทง

25 พ.ย. 2558 87,100

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

การบริการวิชาการ:สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2

25 พ.ย. 2558

20 ธ.ค. 2558

267,900

โครงการสืบสานเผยแพร่ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม

ไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณาจารย์และ

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 ธ.ค. 2558 50,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 8 เม.ย. 2559 40,000

โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 เม.ย. 2559 40,000

รายงานประจำาปี 2559
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ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วย

ทุนทางวัฒนธรรม   

ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

5 - 7 ธ.ค. 2558 398,400 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรม

และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะทางปัญญา

27 - 29 พ.ย. 

2558

48,225

โครงการปลูกฝัน ปันวิทย์ ปลูกจิตอาสา พาน้อง

เรียนรู้วิถีพอเพียง

11 – 13 มี.ค. 

2559

306,880

โครงการ “การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ

ราชการ”

23 ก.ย. 2559 40,000

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 

2558

3-8 พ.ค. 2559 277,500 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก 

วัฒนธรรมและจริยธรรมประจำาปีการศึกษา 

2558

17-19 ธ.ค. 2558 41,796 ศูนย์การศึกษา

อู่ทองทวารวดี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิง

วัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

จัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

- 30,000 สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

โครงการจัดทำาวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมและ

บริบทวัฒนธรรม

- 280,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเศรษฐกิจ

พอเพียง“ผู้นำาเยาวชน เรียนรู้งานสืบสาน

พระราชดำาริ”รุ่นที่ 2

1 เม.ย. 2559     70,800

โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 

ณ ประเทศเกาหลีใต้

5 – 12 ก.ย. 2559 127,600

โครงการจัดทำาวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม - 26,400

รวมทั้งหมด    19   โครงการ

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

รายงานประจำาปี 2559
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แผนกลยุทธ์ที่ 6
ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ด้วยการ 

กระจายอำานาจการบริหารจัดการสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความเป็นเลิศ  เฉพาะศาสตร์  

การพัฒนาผู้นำาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนาตำาแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

โครงการและกิจกรรม

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน

ด้านที่ 1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภบิาลตามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 2 การพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพ

ทางวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

ด้านที่ 3 พัฒนาและส่ง

เสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหาร

องค์กรอย่างมีคุณภาพ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ

แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ ของคณะครุศาสตร์

10 พ.ค. 2559 32,200 คณะ

ครุศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ  5-6 ก.ย.  2559 50,400

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซค์

เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ธ.ค. 2558     38,400 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการทบทวนแผนเพื่อพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ก.พ. 2559 23,700

โครงการพัฒนาบริการ เสริมสร้างพลานามัย

สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข

ก.พ-มิ.ย 2559 92,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นของสาย

สนับสนุน”

มี.ค-พ.ค. 2559 48,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรมคุณภาพกับการทบทวนการดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ประจำาปีการศึกษา 2558

พ.ค. 2559 27,600

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนเพื่อ

พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ

พ.ค. 2559 24,060

รายงานประจำาปี 2559
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ด้านที่ 1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภบิาลตามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 2 การพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพ

ทางวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

ด้านที่ 3 พัฒนาและส่ง

เสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหาร

องค์กรอย่างมีคุณภาพ

ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่ง

อำานวยความสะดวก

สภาพแวดล้อมสร้าง

สุนทรียภาพและบริการ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้

แก่นิสิตและบุคลากร

ด้านที่ 5 สร้างความเข้ม

แข็งระบบและกลไก

ประกันคุณภาพการ

ศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

คุณภาพได้มาตรฐาน

สากล

ด้านที่ 6 การบริหาร

ความต่อเนื่องเพื่อการ

จัดตั้งหน่วยงาน 

สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการ

สอนจากประสบการณ์และการบูรณาการความรู้

ในชั้นเรียน

มิ.ย. 2559 32,600 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

โครงการรายงานผลการปฎิบัติงานตามพันธกิจ 

และติดตามตรวจสอบผลงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 

2558

ก.ค. 2559 26,900

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

ขององค์กร (ERP)”

4 มี.ค. 2559 36,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวน

แผนกลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์

และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

31 มี.ค. – 2 เม.ย. 

2559

777,700

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

6 มิ.ย. 2559 31,900

โครงการประชุม เรื่อง “การทบทวนการดำาเนิน

งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร”

17 มิ.ย. 2559 36,300

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา

ชีววิทยา

5 ส.ค. 2559 9,940

โครงการ “การเตรียมความพร้อมการประกัน

คุณภาพ”

19 – 21 ส.ค. 2559 32,090

โครงการ การตรวจประเมินการจัดการการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง

29 ก.พ. 2559 16,900 ศูนย์การศึกษาอู่ทอง

ทวารวดี

โครงการจัดอบรม “งานประกันคุณภาพการศึกษา 

และแผนบริหารความเสี่ยง” ของ ศูนย์การศึกษา

อู่ทองทวารวดี

10 พ.ค. 2559 30,000

โครงการจัดอบรม “การจัดทำาแผนกลยุทธ์” 

ของ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

11 พ.ค. 2559 9,900

การประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 6/2559

27 มิ.ย. 2559 13,500

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

ครั้งที่ 27 “ถิ่นบัวหลวงเกมส์”

5 พ.ย.-9 ธ.ค.2559 337,580 โรงเรียนสาธิต

อบรมภาษาอาเซียน 2 17 พ.ย.-22ธ.ค.

2558

16,800

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2-3 มี.ค 2559 59,500

ปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำาริ 15-16 มี.ค.2559 33,650
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ด้านที่ 1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภบิาลตามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 2 การพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพ

ทางวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

ด้านที่ 3 พัฒนาและส่ง

เสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหาร

องค์กรอย่างมีคุณภาพ

ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่ง

อำานวยความสะดวก

สภาพแวดล้อมสร้าง

สุนทรียภาพและบริการ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้

แก่นิสิตและบุคลากร

ด้านที่ 5 สร้างความเข้ม

แข็งระบบและกลไก

ประกันคุณภาพการ

ศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

คุณภาพได้มาตรฐาน

สากล

ด้านที่ 6 การบริหาร

ความต่อเนื่องเพื่อการ

จัดตั้งหน่วยงาน 

สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 23 มี.ค.-4 เม.ย.

2559

37,900 โรงเรียนสาธิต

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับนักเรียน 25-29 เม.ย. 2559 15,000

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม 24-27 พ.ค. 2559 147,750

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน

30-31 พ.ค. 2559 30,400

การเข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ 14-15 ก.ค. 2559 62,100

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 23-25 ก.ค. 2559 481,600

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำา 31 ก.ค. 2559 22,000

เตรียมความพร้อมการจัดทำาแผนกลยุทธ์และการ

ประกันคุณภาพ

1-15 ก.ย. 2559 39,600

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 11 ก.ย. 2559 3,500

โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและ

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับผู้บริหาร 

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9-24 มิ.ย. 2559 

และ 2-4 ก.ค. 2559

988,661 สำานักวิเทศสัมพันธ์

และเครือข่าย

อาเซียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานด้วย Google Apps & 

Google Docs

29-30 มิ.ย. 2559 18,500 สำานักคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการ

บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle รุ่นที่ 2

7-8 ก.ค. 2559 25,700

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียน

การสอนด้วย Adobe Captivate รุ่นที่ 2

12-13 ก.ค. 2559 32,900

โครงการกิจกรรม “การใช้ iPad เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำางานและการเรียนการสอน”

18 ส.ค.  2559 14,500

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 8-9 มิ.ย. 2559 157,485 สำานักงานอธิการบดี

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย 30-31 ส.ค. 2559 61,588

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1

24 - 25 พ.ย. 2558 285,959.35

โครงการรู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด 

รุ่นที่ 1

18 ธ.ค. 2558 50,642

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน

เพื่อขอกำาหนดกรอบตำาแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุนให้สูงขึ้น

28 - 30 ม.ค. 2559 193,128.35

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2

23 - 24 ก.พ. 2559 306,833.13

ด้านการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวนเงิน หน่วยงาน
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ด้านที่ 1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภบิาลตามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 2 การพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพ

ทางวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

ด้านที่ 3 พัฒนาและส่ง

เสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหาร

องค์กรอย่างมีคุณภาพ

ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่ง

อำานวยความสะดวก

สภาพแวดล้อมสร้าง

สุนทรียภาพและบริการ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้

แก่นิสิตและบุคลากร

ด้านที่ 5 สร้างความเข้ม

แข็งระบบและกลไก

ประกันคุณภาพการ

ศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

คุณภาพได้มาตรฐาน

สากล

ด้านที่ 6 การบริหาร

ความต่อเนื่องเพื่อการ

จัดตั้งหน่วยงาน 

สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

โครงการรู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด 

รุ่นที่ 2

16 มี.ค. 2559 48,657 สำานักงานอธิการบดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและ

จัดการผลปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI & PMS

20 เม.ย. 2559 53,785

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำานึกการ

ให้บริการ การทำางานเป็นทีม และวิเคราะห์ SWOT 

เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรสำานักงานอธิการบดี

26 - 28 มิ.ย. 2559 426,890

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำารายงาน

การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

25 พ.ย. 2558 299,200

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนกลยุทธ์

การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ

แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา”

27-29  ก.พ.  2559 1,455,400

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผน

กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพ การแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

21 มี.ค. และ 

6 เม.ย. 2559

140,800

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ”

4 - 5 ก.ค. 2559 221,500

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำางบประมาณและ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

1 - 2 ส.ค. 2559 

และวันที่ 9 ส.ค. 

2559

324,200

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

คุณภาพมาตรฐานสากล”

20 ก.ย. 2559 97,000

รวมทั้งหมด    53  โครงการ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำาปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยดำาเนินงานตามภารกิจ

หลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2558 มีการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้

 ผลการประเมินตนเองระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 5 องค์ประกอบ จำานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน

ผลการประเมิน 3.97 อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) มีผลการประเมิน 3.18 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ (Process) มีผล

การประเมิน 4.57 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน 3.36 อยู่ในระดับพอใช้

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต   คะแนน 3.18 อยู่ในระดับพอใช้   

  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย                         คะแนน 4.28 อยู่ในระดับดี

  องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ            คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

  องค์ประกอบที่  4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ                      คะแนน 4.30 อยู่ในระดับดี

 จุดแข็งของสถาบัน

  1. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 100 ปี มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นศูนย์รวม  

  จิตใจของนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมีศิษย์เก่าจำานวนมากซึ่งประสบความสำาเร็จในอาชีพ มีความผูกพัน ภาค  

  ภูมิใจ และพร้อมให้ความเกื้อกูลต่อมหาวิทยาลัย

  2. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะในด้าน 

  การผลิตบัณฑิต มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในสาขาต่างๆ กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน 

  3. ศิษย์รัก“บ้าน” และประจักษ์ในความปรารถนาดีความเมตตา และความเอาใจใส่ของ “ครู” ที่มีให้ศิษย์ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับสถาบัน

   1. การสร้างความเข้าใจเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม และเส้นทางกลยุทธ์ รวมถึงความคืบ  

   หน้าในการบรรลุตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญให้แก่ประชาคมได้รับรู้โดยทั่วกัน เพื่อกระตุ้นพลังร่วมในการผลักดันสู่การบรรล ุ

   เป้าหมายเดียวกัน 

   2. การดำารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานเดิมของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำาหนดสมรรถนะอาจารย์ที ่  

   ชัดเจน และใช้เป็นฐานในการพัฒนาอาจารย์ 

   3. บริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการดำาเนินพันธกิจต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย 

   4. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามวิเคราะห์ใช้ในการตัดสินใจดำาเนินภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรองรับ 

   การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับสถาบัน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย

(คะแนน)

ผลการดำาเนินงาน คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.00 228.85/75 3.05 3.05

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก

ร้อยละ 28 118.75 2.97 2.97

40

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำาสถาบันที่ดำารงตำาแหน่งทาง

วิชาการ

ร้อยละ 42 112.05 1.87 1.87

60

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1, 2, 3, 6) 3.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนางาน

วิจัยหรืองานสังสรรค์

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย                        

และงานสร้างสรรค์

3.00 คะแนน 28.16 4.69 4.69

6

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำาและ

นักวิจัย

3.00 คะแนน 18.72 3.12 3.15

6

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

สถาบัน

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.89 3.89

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.97 3.97
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ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่
จำานวน

ตัวบ่งชี้
I P O

คะแนน

เฉลี่ย

ผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง      

เร่งด่วน

1.51 - 2.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 - 3.50 การดำาเนินงานระดับพอใช้

3.51 - 4.50 การดำาเนินงานระดับดี

4.51 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.42 4.00 3.05 3.18 การดำาเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 4.69 5.00 3.15 4.28 การดำาเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การทำานุบำารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 3.89 4.30 การดำาเนินงานระดับดี

รวม 13 3.18 4.57 3.36 3.97 การดำาเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก พอใช้



คณะครุศาสตร์	 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาลัยการดนตรี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำาปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2558 ระดับคณะโดยรวมมีการดำาเนินงานระดับดี 4 คณะ และการ

ดำาเนินงานระดับพอใช้ 1 คณะ เมื่อพิจารณาแต่ละคณะ พบว่าคณะที่ได้ผลการประเมินสูงสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 

4.17 การดำาเนินงานระดับดี รองลงมา  คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 4.07 การดำาเนินงานระดับดี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 การดำาเนินงานระดับดี ตามลำาดับ 

4.17 %

3.92 %

4.07 %

3.94 %

3.33 %
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กิจกรรมสำาคัญ
ในรอบปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ การพัฒนาศักยภาพทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่
ในยุคศตวรรษที่ 21

โครงการ จิตอาสาพัฒนา
ความเป็นครู นำาความรู้สู่
โรงเรียน ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริม และสืบสาน

ตามรอยพระราชดำาริ
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โครงการกฏหมายกับชีวิตสำาหรับนิสิตครู
สังคมแห่งศตวรรษที่ 21

โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์ 
บ้านสมเด็จฯ  ครั้งที่ 6

โครงการบริการวิชาการ  
การตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษา

โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพครูศิลปศึกษา ครั้งที่ 1

โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาองค์
ความรู้ครูดนตรี ครั้งที่ 4 การอบรมโปรแกรม
สำาเร็จรูปและเทคโนโลยีสำาหรับการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี
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โครงการพัฒนาหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปี 2559 ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาความสอดคล้อง
ของแผนกิจกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารย์ การจัดการเรียนรู้
เพื่อการเทียบเคียงมาตรฐาน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

โครงการทวนสอบวิชาแกนคณะเพื่อเป็นกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำานึกการให้บริการ การทำางานเป็นทีม และวิเคราะห์ SWOT

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมทักษะภาพยนตร์สำาหรับเยาวชน ค่ายภาพยนตร์ ครั้งที่ 2

โครงการจากนิสิต สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
“Showcase เด็จฯสาด” ปีที่2
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกฎระเบียบ

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเข้าค่ายลูกเสือปี 2559
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โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

โครงการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน 
เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแนวปฏิบัติราชการประจำาปี 2559-2560”

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานด้วย 
Google Apps & Google Docs



ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานประจำาป
2559

าษกึรปที
ยราจารตสาศยวชูผ  าดนิล.รด    ามฑณกเ         ีดบรากิธอ 

ยามหมสยราจารตสาศยวชูผ      มหาบรรบต    ีดบรากิธองอร 
อาจารย  รพญ็พเ.รด          ทองคำา กุส       ลผนิมเะรปมาตดิตยาฝีดบรากิธอยวชูผ 
        าษกึศรากพาภณุคนักะรปนางะลแ 

บอกะรปพาภ / ลูมอขหใูผ
คณะ / ยัลายทิว  / นับาถส  / สำา กัน  / กอง / นางยวนห

คณะทำางาน
กองนโยบายและแผน  สำา ีดบรากิธอนางกัน

บบแกออ / งยีรเบยีรเ - หะารคเิว
ณรรพงอผงาน  ฐิรสเะรปีรศ   นผแะลแยาบยโนหะารคเิวกัน 

 าชุนอยาน    ทนนพมิพ      รอตเวิพมอครากาชิวกัน 

พมิพีทปี   : 2559

ยดโรพแยผเ
กองนโยบายและแผน  สำา ีดบรากิธอนางกัน     ายะรพาจเจ็ดเมสนาบฏัภชารยัลายทิวาหม  

ทพัศรทโ  : 02-473-7000 อต  1400  โทรสาร : 02-466-8060  http://plan.bsru.ac.th

ำทดัจผูะณค า

รายงานประจํา 85




