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สารจาก 

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา
อธิการบดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด�าเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศรูปแบบการด�าเนิน
งานเป็นไปตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ซึ่งสร้างผลงานและได้พัฒนาการด�าเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยด�าเนินงานภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล
 รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รวบรวมข้อมูลและกิจกรรม
ต ่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศมีโครงการและกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน และเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องจาก
ปีก่อน  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในระดับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
และนิสิตนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ  เช่น การพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเน้นการเรียนภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท�าให้
มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประชาคมอาเซียน 
จีน เกาหลีใต้ ยุโรป และออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยมีระบบ 
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการระบบงบประมาณ  ระบบบริหารบุคคล  
การบริหารจัดการสถานที่และส่ิงแวดล้อม ที่สอดรับกับสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 ผลงานความส�าเร็จจากการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และสามารถด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนของ
ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินงานต่างๆ ให้ลุล่วงเป็น
ผลส�าเร็จ  อันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคล  องค์กรหน่วยงานภายในและภายนอก  
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านมา 
ณ โอกาสนี้  ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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ข ้อม ูลท ั ่ ว ไป
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า
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สีในตราสัญลักษณ์ประจำา
มหาวิทยาลัยมีความหมายและ
คุณค่า ดังนี้

ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์รัชกาลท่ี 9
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535   
ภายนอกเป็นชือ่มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอกัษรภาษาไทยด้านล่างเป็นอกัษรภาษาองักฤษซึง่เป็นตวัเขยีน 

ที่มีลักษณะเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

สีน�้าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว มีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม มีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

ม่วง

ขาว

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



3. ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่น 

ที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยม
ด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา
การสื่อสาร และเทคโนโลยี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความ

รู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี 

มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก
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สจฺจ�เว อมตา วาจา
“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

มุ่งสร้างมหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล

1. ปรัชญา 2. คติพจน์ 
ประจมหาวิทยาลัย

เชี่ยวชาญในศาสตร์   
ภาษาและวัฒนธรรม

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี  และมีความเป็นไทย

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการ 
        บูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ  
        ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้าง    
   นวัตกรรมการท�างาน และการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้  

        เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   และชุมชน 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปัญญาไทยสู่สากล  
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
บ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา เป ็น
สถาบันชั้นน�าแห ่งการเรียนรู ้
ในการผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

4. เอกลักษณ์ของ         
มหาวิทยาลัย

5. อัตลักษณ์ 
ของบัณฑิต

7. พันธกิจ

6. วิสัยทัศน์



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก�าหนดค่านิยมหลัก เพื่อความเป็น 
“บ้านแห่งความส�าเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้
ค่านิยมองค์กร  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

8. ค่านิยม

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก  ข้อมูลจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม  ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก  

จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 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

9. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)

B
S
R 
U
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ประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปี สถานศึกษาแห่งนี้เคยเป็น 
ที่ตั้งของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโรงเรียนแบบ Public 
School    ขององักฤษ โดยโปรดให้จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ด�าเนกิารเรือ่งนี ้มเีจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบด ีกระทรวง ธรรม 
การเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย 
หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้ง 
เป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า 
“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 “โรงเรียนฝึกหัดครู 
ฝั่งตะวันตก” ส�าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 นับเป็น 
จุดเร่ิมต้นในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลวงบ�าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ ่
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ซ่ึงการจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่าง
จังหวัดมากขึ้น จึงท�าให้เกิดความจ�าเป็นที่จะส่งนักเรียนมาเรียน 
ในกรงุเทพฯ    ทีน่ี่ลดน้อยลง    ทางราชการเหน็ว่าการฝึกหดัอาจารย์
ที่มีอยู ่ เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงควรจัดเป็นโรงเรียน 
ประจ�าจึงให ้ย ้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร ์ ซึ่ง
เป็นนักเรียนกลางวันมาอยู ่ที่โรงเรียนฝึกหัดครู ฝั ่งตะวันตก 
แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั ่งตะวันตก”  
เมื่อ พ.ศ. 2449 มีขุนวิ เทศดรุณกิจ เป ็นอาจารย ์ใหญ ่
แ ล ะ ต ่ อ ม า เ รี ย ก ว ่ า “ โ ร ง เ รี ย น ฝ ึ ก หั ด อ า จ า ร ย ์
บ ้ า น ส ม เ ด็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า ” พ . ศ . 2 4 5 6 พ ร ะ บ า ท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ม ง กุ ฏ เ ก ล ้ า เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว ไ ด ้ โ ป ร ด เ ก ล ้ า ฯ  
ให ้ โร ง เรี ยนฝ ึ กหั ดอาจารย ์บ ้ านสมเด็ จ เจ ้ าพระยาไป
สั งกัด เป ็นแผนกหนึ่ งของโรง เรียนข ้ าราชการพลเรือน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยังต้ังอยู่ที่เดิมจนถึง 
ปี พ.ศ. 2458 จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ 
(กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน)ท�าให้จวนของสมเด็จเจ้า
พระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยม  
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2458 
รับนักเรียนประจ�าโดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขา
ของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียน
สุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถม 
วัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียน
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงมาตั้งแต่
อดีต สีประจ�าโรงเรียน คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน 
คือ บ.ส.  มีคติพจน์ประจ�าโรงเรียนคือ “สจฺจ�เว อมตา วาจา” 
และตราประจ�าโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติ
แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์ที่กล่าว
มานี้ เป็นรากฐานส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามา จนถึงปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรม
ราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท�า
เป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป พระยาวิเศษศุภวัตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู ่ในสมัยนั้น ได้
เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการ เพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานท่ี 
กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียน
จ�านวนน้อย ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมจึง 
ก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ยังได้มอบท่ีดินบริเวณต�าบลบางไส้ไก่ 
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและ
ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงช้ัน
มัธยมตอนปลาย (ม.7 – ม.8)

ใน พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครู 
มากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครูอีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า 

“โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู ่กับโรงเรียน
มัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับ
นักเรียนทุนของจังหวัด ท่ีส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)  
เป็นโรงเรียนประจ�า ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดัง
กล่าว และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

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

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษา
เพื่อผลิตครูมาเป็นล�าดับในปี พ.ศ. 2516   ได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 
กระทรวงศึกษาธิการได ้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยา 
ลัยครู  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับ 
ปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขา
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  นับ
เป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ใน
ปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่ม กับ
วิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบัน 
ราชภัฏ”   เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวง
ศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ

จนกระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช 
บัญญัติ เรียกว ่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณใน
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให ้ เรียกชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา” ตั้ งแต ่นั้นเป ็นต ้นมานับได ้ ว ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษา
ท่ีมีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอดและเป็นความภาคภูมิใจ
ของนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ได้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
แห่งนี้  
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ประวัติ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)  เป็นมหาบุรุษ 

ของไทยที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงท่าน
เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และชุมชนใกล้เคียงเน่ืองจากท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและที่ดินของ
ท่านมาก่อน ทุกๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูน
ท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ” และเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ” 
เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นตราประจ�าตัวและยึดถือ
เป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุ ริ ยวงศ์ เ ป็น บุตรคนใหญ่ของสมเด็ จพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจันเกิดในตอน 
ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351 มีพี่ น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดี 
คนส�าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับราชการแผ่นดินสืบทอด 
ต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษา และ 
ฝึกฝนวิชาการต่างๆ เป็นอย่างดี เ น่ืองจากบิดาของท่านเป็น
เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครอง   
หั ว เมื องชายฝั่ งทะ เลมา ก่อน สมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านต�ารา
ภาษาอังกฤษในสมัยน้ันได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาว
ตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์  
ท่านยังเป็นบุคคลส�าคัญในการเจรจาและท�าสัญญากับชาติตะวัน
ตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลที่ 4   
โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝรั่ง จน
สามารถต่อเรือก�าปั่นขนาดใหญ่ เป็นจ�านวนมากหลายล�า ท่านยังมี
ความสนใจในความรู้อื่น เช่น วรรณคดี การค้า การปกครอง เป็นต้น

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก 
ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการมาโดยตลอด จนถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่ต�าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่ 
สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ 4 และด�ารงต�าแหน่งผู ้ส�าเร็จ
ราชการแผ่นดินเม่ือครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลัง
จากที่ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิตท่านยังได้รับแต่งตั้งให้
เป็นท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย นับเป็นมหาบุรุษ 
คนส�าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที ่
ประจักษ ์แก ่คนทั้ งปวงดังบันทึกของ เซอร ์จอห ์น เบาวริ่ ง 
ทูตอังกฤษ ที่เข้ามาติดต่อกับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกล่าวว่า  
“เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ คนนี้ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยาหรือคนรัก
บ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู ้การล�้าหน้า
คนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่างผู ้ดีและ
รู ้จักพูดจาเหมาะแก่การ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู ่หัวทรงตระหนักพระทัยและยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า 
“ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน 
ฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัยเที่ยงธรรม ซื่อตรงแลมิได ้
แลเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวตัดสินการส่ิงใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่ว
กันและเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน”

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิง
กลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คนในบั้นปลายชีวิตของท่าน มักจะ 
พักอยู่เมืองราชบุรีและถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลอง
กระทุ่มแบนจังหวัดราชบุรีรวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดพิธี
ร�าลึก ถึงท่านในวันที่ 19  มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้าย 
วันพิราลัย” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวม
ของทุกคนในสถาบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และ
ความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติ  ของท่านตลอดไป



ทุ กท ่ า นที่ เข ้ า ม า ในมหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏบ ้ า นสม เด็ จ
เจ ้ าพ ระยาจะแล เห็ นอนุ ส า ว รี ย ์ ส ม เ ด็ จ เจ ้ าพ ระยาบรม              
มหาศรีสุริยวงศ์ เป็นสง่าของสถาบัน อนุสาวรีย์แห่งน้ีก่อสร้างมา
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519  และส�าเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา 
คือ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2520  ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ 
นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของ
สถาบันทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และบุคคล
ทั่วไป ซึ่งได้สละก�าลังกายก�าลังใจและก�าลังทรัพย์ ด้วยความศรัทธา
แรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้คือเพื่อร�าลึกถึงพระคุณ 
ของสมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์และเทิดทูนเผย
แพร่เกียรติประวัติของท่านนอกจากนี้ยังมุ ่งหวังให้เป็นเครื่อง
ผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดสร้างอนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร ้าง
อนุสาวรีย์แห่งนี้ แล้วสถาบันยังได้น�าเงินท่ีเหลือจากการบริจาค
มาจัดต้ัง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา” เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาของ

สถาบันแห่งนี้ และได้ด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้น�า
เงินที่เหลือจากการบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าวมาบูรณะและ
ก่อสร้าง ปูชนียสถานที่ส�าคัญ อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ “ศาลสมเด็จฯ หรือ ศาล
เจ้าพ่อ” เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปปั้นครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าตึกวิเศษศุภวัตร์หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่
ถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดา
ลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธาในสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ นอกจากนี้ยังมี “ศาลเก่าหรือศาลเจ้าที่” ตั้งอยู่
ในบริเวณด้านหลังตึกวิเศษศุภวัตร์มีลักษณะคล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่
บนภูเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร 
เมื่อปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการด�าเนินการก่อสร้างอาคารประถม
สาธิต ได้ท�าพิธีเคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิต ซึ่งมี
ความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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ปูชนียสถาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด   จ�าปาทอง 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์    จูฑา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
5. นายทนง    โชติสรยุทธ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ 
8. ดร.สุรัฐ     ศิลปอนันต์
9. นายวรพงษ์     วรรณศิริ
10. ดร.บุญลือ    ทองอยู่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฐ์   วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
4. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์    สิงห์ขจร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
3. อาจารย์อภิญญา   หนูมี 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

กรรมการผู้แทนบริหาร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการ
อำานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค�าสุก 
3. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์    ทองสิน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
6. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์  คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ  คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

7. นางสาวอรุณี   คู่วิมล  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

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

9. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

10. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

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

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง  ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

14. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

15. อาจารย์พรรณา   พูนพิน  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

16. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

17. นางบุษบงค์   วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

18. นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล     รักษาการผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล 

19. นางบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลัง 

20. นายอภิชาติ     สิงห์ชัย           รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน 

21. นายกิตติพงษ์   พื้นพรม         รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

22. ดร.จ�านงค์     ตรีนุมิตร         หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

23. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์    ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค�าสุก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์
4. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์    ทองสิน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
6. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

4. อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง  รองคณบดีคณะครุศาสตร์

6. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา  รองคณบดีคณะครุศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9. อาจารย์วรัญญา     กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. อาจารย์อภิญญา  หนูมี  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ ก�าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  สกุลกิม  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา อมร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18. อาจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

20. อาจารย์สุเมธ     ใจเย็น  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

21. อาจารย์ภัทิรา   มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

22. อาจารย์วรศิริ   ผลเจริญ  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

23. อาจารย์อดิเรก   วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

24. อาจารย์ณัฐพนธ์  เกษสาคร  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

25. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

28. อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร
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29. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ  คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร  รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

31. อาจารย์สมภาศ   สุขชนะ  รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี  คงอินทร์  รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

33. อาจารย์จีระพันธ์  อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

34. นางสาวอรุณี   คู่วิมล  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

36. อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม  รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

37. อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

38. อาจารย์สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

40. อาจารย์นิศากร    เถาสมบัติ  รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

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

42. อาจารย์วิชุณี     สารสุวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

43. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

44. อาจารย์ขวัญนภา    วัจนรัตน์  รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

45. อาจารย์ธีราพร    ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

46. อาจารย์เพียรพิลาส   พิริยาโภคานนท์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

47. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

49. อาจารย์อัมพร    เลิศณรงค์  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

50. อาจารย์สิริชัย   เอี่ยมสอาด รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

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

52. อาจารย์วรรณรุจ    มณีอินทร์  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

53. อาจารย์หทัยรัก    ตุงคะเสน  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

54. อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

57. อาจารย์สรสินธุ์    ฉายสินสอน รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง  ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

61. อาจารย์จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์  รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

63. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์   แก้ววิเชียร รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

65. อาจารย์ ดร.ธนกร   สรรย์วราภิภู รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ   นิลผาย  รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

67. อาจารย์ขวัญชัย    ช้างเกิด  รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

68. อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

70. อาจารย์มนัสวี    พัวตระกูล รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

71. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

72. อาจารย์ปณิตา    แจ้ดนาลาว รองผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

73. นางบุษบงค์   วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

74. นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

75. นางบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลัง

76. นายสุวิทย์     มุดทะเล  ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

77. นายอภิชาติ     สิงห์ชัย  รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

78. นายกิตติพงษ์   พื้นพรม  รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

79. ดร.จ�านงค์     ตรีนุมิตร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

80.นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประธานกรรมการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ทีฆทรัพย์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   เอี่ยมนิรันดร์  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
5. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์    บุญแจะ 
6. อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
2. นางสาวอรุณี   คู่วิมล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทน

กรรมการ
และเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์

1. นายไพโรจน์     ศรศิลป์

1. นายอภิชาติ     โรจน์สราญรมย์ 
2. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์ 
3. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ
4. ดร.ไชยรัตน์     อุดมกิจปัญญา
5. ดร.ปรัชญา     มหาวินิจฉัยมนตรี 
6. ดร.นราวัลย์     สุรังค์สุริยกุล 
7. พลโทอิสระ     วัชรประทีป 
8. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์ 
9. ดร.ศิวาพร     ศรีศักดินันท์
10. ดร.สมฤทธิ์     สนขาว 
11. ดร.สวรส     เสริมพรวิวัฒน์ 
12. ร.อ. ดร.ธรรมนัส    พรหมเผ่า 
13. ว่าที่ร้อยตรีกานต์    เหมสมิติ 
14. นายสนั่น     ซิ้มสกุล 
15. นายจรูญ     มีธนาถาวร 
16. นายอภิชาติ     ไชยปรมัตถ์
17. นายวิทยา     พิบูลย์สวัสดิ์ 
18. ผู้อ�านวยการเขตธนบุรี  
19. ผู้ก�ากับสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่เรือ  
20. นายกองค์การบริหารนักศึกษา  
21. ประธานสภานักศึกษา  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ 

รองประธาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประธาน
1. ดร.พลสัณห์      โพธิ์ศรีทอง

1. นายชัยสิทธิ์     ภูวภิรมย์ขวัญ 
2. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา   อนุวงศ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 

1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค�าสุก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา 
3. ดร.จ�านงค์      ตรีนุมิตร 

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ
2. อาจารย์ประสงค์   ผ่องภิรมย์ 

1. อาจารย์สุริยา   อติวิทยาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม
4. อาจารย์พีระพงษ์   ยืนยงชัยวัฒน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหภัส  อินทรีย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร
8. อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม
9. อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข
10. อาจารย์ไซนิล   สมบูรณ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์
12. อาจารย์สมยศ   มะวรคนอง
13. นางสาวรสสุคนธ์  อุดมศรี
14. นายสุพล   แซ่อึ้ง
15. นายวีระยุทธ   กุลศักดิ์
16. นายชาตรี   คนงานดี
17. นายคมกฤช   บัวแก้ว

1. นางวลินเนศวร์   ธีรการุณวงศ์

1. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์

รองประธาน
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

ส�านักงานอธิการบดี

วิทยาลัยการดนตรี

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ส�านักกิจการนักศึกษา

     หมายเหตุ       
     1. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.            
     2. หน่วยงานที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัย          
     3. หน่วยงานที่เตรียมการจัดตั้งขึ้นใหม่รองรับยุทธศาสตร์      

โรงเรียนสาธิต

ส�านักคอมพิวเตอร์

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล

กองคลัง

กองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานบริหารรายได้
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ภาษา

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี
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แผนผัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำานักงานอธิการบดี
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สารสนเทศและสถ ิต ิ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า
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ข้อมูล
นักศึกษา 

12.5%

26.7%

1652  

29.9%
25.5%

5.4%

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาใหม่ จำานวนทั้งสิ้น  3,210 คน โดยจำาแนกได้ดังนี้

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ - 332 39 30 401

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 961 - - 961

คณะวิทยาการจัดการ - 857 - - 857

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 781 - 5 817

วิทยาลัยการดนตรี - 174 - - 174

รวม 31 3,105 39 35 3,210

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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1652  

0.9%

19.5%

34.9%

18.8%

20.9%

5.0%

นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาทั้งหมด จำานวนทั้งสิ้น 31,651 คน โดยจำาแนกได้ดังนี้

หมายเหตุ : นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 ระหว่างปีการศึกษารับเข้า 2552 – 2561 ที่มีสถานะปกติ

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ - 5,928 164 71 5 6,168

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 5,931 - 19 - 5,950

คณะวิทยาการจัดการ 50 10,998 - 4 - 11,052

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 430 6,129 - 38 23 6620

วิทยาลัยการดนตรี - 1,436 - 153 - 1589

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 272 - 272

รวม 480 30,422 164 557 28 31,651

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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0652  

1.3%

29.7%

31.5% 18.6%

16.9%

1.9%

ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 จำานวนทั้งสิ้น 3,292 คน  
โดยจำาแนกได้ดังนี้

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ - 887 69 19 3 978

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 608 - 4 - 612

คณะวิทยาการจัดการ 1 1,035 - 2 - 1,038

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77 462 - 13 5 557

วิทยาลัยการดนตรี - 54 - 10 - 64

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 43 - 43

รวม 78 3,046 69 91 8 3,292

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ข้อมูล
บุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบุคลากรจำานวนทั้งสิ้น 902 คน ประกอบไปด้วยบุคลากร 
สายวิชาการ 563 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 339 คน  โดยจำาแนกได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร
สายงาน

รวม ร้อยละ

วิชาการ สนับสนุนวิชาการ

ข้าราชการพลเรือน 109 12 121 13.4

ลูกจ้างประจำา - 16 16 1.7

พนักงานราชการ - 29 29 3.2

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 416 161 577 64

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 38 78 116 12.9

ลูกจ้าง - 43 43 4.8

รวม 563 339 902 100

13.4%

64%

1652 ..  

 
)(

1.7%

3.2%

12.9%
  

)(

4.8%

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองบริหารงานบุคคล  สำานักงานอธิการบดี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามตำาแหน่ง
ทางวิชาการ ทั้งสิ้น 563 คน  ประกอบไปด้วยรองศาตราจารย์ 18 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 133 คน  และอาจารย์ 412 คน 
โดยจำาแนกได้ดังนี้

ตำาแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ - 4 14 18 3.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 74 59 133 23.6

อาจารย์ 25 328 59 412 73.2

รวม 25 406 132 563 100

3.2%

23.6%

73.2%

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองบริหารงานบุคคล  สำานักงานอธิการบดี
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ข้อมูล
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีงบประมาณสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานตามภาระกิจ 
ของมหาวิทยาลัย จำานวนทั้งสิ้น 1,036,490,788.30 บาท จำาแนกได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ
รวม ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

587,795,900.00 448,694,888.30 1,036,490,788.30 100

43.29 56.71 100 100

43.29%

56.71%

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีงบประมาณสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานตามภาระกิจ 
ของมหาวิทยาลัย จำานวนทั้งสิ้น 1,036,490,788.30 บาท ประกอบไปด้วยงบบุคลากร 147,661,329.41 บาท  งบดำาเนินงาน  
301,858,900.88 บาท  งบลงทุน 235,636,052.29 บาท งบเงินอุดหนุน 285,248,000.00 บาท  และงบรายจ่ายอื่น 
66,086,505.72 บาท

ประเภทงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ

รวม ร้อยละ

แผ่นดิน รายได้

งบบุคลากร 102,043,591.91 45,617,737.50 147,661,329.41 14.25

งบดำาเนินงาน 66,947,054.82 234,911,846.06 301,858,900.88 29.12

งบลงทุน 103,716,377.69 131,919,674.60 235,636,052.29 22.73

งบเงินอุดหนุน 285,248,000.00 - 285,248,000.00 27.52

งบรายจ่ายอื่น 29,840,875.58 36,245,630.14 66,086,505.72 6.38

รวม 587,795,900.00 448,694,888.30 1,036,490,788.30 100.00
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***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561  กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี
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รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ประเภทสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นคะแนน 93.57 เข้ารับรางวัลแห่ง
เกียรติยศ ได้อันดับที่ 1 ความภาคภูมิใจ (ITA AWARD) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำากับ 81 แห่ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังสั้น   
“ศาสตร์พระราชา  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  ณ  ห้องเบญจนฤมิต   
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี   

ประจำาปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. ทีม 12 A Studio 

3. นายเกษมสันต์   ต้นวงศ์  
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ฤศจิกายน 2560

นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่อง

ในวันรพี  ประจำาปีการศึกษา 2560  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย

ตุลาการศาลยุติธรรม

4. นายชาญวิทย์   ศรีประทุมวงศ์  

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะภาษาไทย 9  ราชมงคล   

ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี   

ประจำาปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม

1. นางสาวณัฐพร   คำาบุบผา  

5. นายดุลยวัต   ล้อมสมบูรณ์  
หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

ประเภทซออู้  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  เพื่อพัฒนาทักษะแก่

เยาวชนในเขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6. นางสาวณัฐรุจา   ใจสนธิ  
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หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ประเภทซอด้วง  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนใน
เขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 
81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

ประเภทปี่ใน  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนใน

เขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Excellent Paper Award  การนำาเสนอผลงานวิจัย

ด้วยวาจา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Internationnal Conference on Innovation Research in  Science, Technology and 

Management (ICIRSTM-17)  ณ U-Towe, Nation University Singapore (NUS, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)

8. นายชวลิต   ลีนาบัว  

9. นายปฏิภาณ   ธนาฟู  

ธันวาคม 2560

หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  ประเภทระนาดทุ้ม  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   

เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

10. นายปุณณวุฒิ   เหนี่ยงขำา  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา   เลิศสถิตธนกร  

หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  ประเภทจะเข้  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  เพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะภาษาไทย 9  ราชมงคล   

ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการพิจารณา

จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ให้รับรางวัลเกียรติยศ

ระดับโลก ประเภทผู้นำาองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 

2017 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

11. นายวัชรพงศ์   ชมชื่น  

13. นายภูวนัย   แตงลิตร์  

1. รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  ประเภทขิม 7 หย่อง  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  

เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 

1  ประเภทที่ 1 พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำา

ปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. นายสัญชัย   งอยปัดพันธ์  

2. นางสาวนฤมล   นาคจุติ  
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หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง  ประเภทซออู้  โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  เพื่อพัฒนาทักษะ

แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ  ครั้งที่ 3  เนื่องในสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี  ณ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7. นางสาวเสาวลักษณ์   คำาจันทร์  
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นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ประเภทที่ 2 พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำาปี  

พ.ศ.2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวเสาวลักษณ์   หนูแย้ม  
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 4 ของประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการ 

CIMB Young ASEAN Leaders Program 2017 (CYAL 2017)  

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

4. นางสาวณัฐธิดา   พึ่งพานิช  

มกราคม 2561
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประทานจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขัน
เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบพู่ (Cheer Dance) 
ระดับอุดมศึกษา ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี  เป็นผู้ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี  เป็นผู้ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

6. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง  

5.  นายปภพ   สิงห์เสริมวงษ์  

มก
รา

คม
 2

56
1

กุมภาพ
ันธ์ 2561

กุมภาพ
ันธ์ 2561

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดก 

เฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปีพุทธศักราช 2561   

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดก 

เฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปีพุทธศักราช 2561   

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  

ประจำาปีพุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

2. นายนิรัติศัย   สวรรค์ดุสิต  

6. นายกฤษณะ   มาลัย  

กุม
ภา

พ
ันธ

 2
56

1
กุม

ภา
พ
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 2

56
1

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรี

ไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำาปี

พุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

3. นายสถาพร    แข็งขัน  

11. นายนันทเดชร   รัตนวิเชียร  

7. นายภูวดล   งามนาวัง  

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  

ประจำาปีพุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

การสร้างสรรค์วรรณศิลป์  โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ   

ลายลักษณ์วรรณศิลป์ 3  ณ หออัครศิลปิน  จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ  

ประจำาปีพุทธศักราช 2561  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

4. นายภานุมาศ   เหมือนสิงห์  

12. นางสาวปรัชญา   นันทะโคตร  

8. นางสาวณัฐธิฐา   ทิวรักษา  

อาจารย์ประจำาสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อม ในการแข่งขัน

เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบภู่ (Cheer Dance) 

ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

5. อาจารย์วิทวัส   กรมณีโรจน์  
กุมภาพ

ันธ์ 2561
กุม

ภา
พ

ันธ
 2

56
1

9.  นายพรเทพ   ถุงเงินศิริ  10. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย  
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
การประกวดบทกวี  ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับประชาชนทั่วไป  เนื่องในงานนิติทรรศน์  
ประจำาปีการศึกษา 2560  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดคัดไทย  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  เนื่องในงาน  

“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ ตำาหนักสุวากรี   

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรวิหาร

คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับรางวัล  “Special  Jury  Prize”  จากภาพยนตร์  เรื่อง  ธุดงค์วัตร  ในเทศกาลหนัง  “ASEAN-China  

Film  Festival  2017”  ครั้งที่ 1  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย

14. นายแมน   คล้ายสุวรรณ  

15. นายแมน   คล้ายสุวรรณ  

มีนาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลดีเด่น   

สาขาวรรณกรรม  ประเภทกวีนิพนธ์  ชื่อผลงาน  แผ่นดินเดียว   

จากมูลนิธิเอสซีจี

16. นายแมน    คล้ายสุวรรณ  

1. สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมิเดีย  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดเรียง

ความหัวข้อ “คิดดี  ทำาดี  ให้ซื้อสัตย์สุจริต”  จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับมูลนิธิ

ลมหายใจไร้มลทิน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความ

สามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย อภิปราย สาธิต และประกวดอ่าน 

ทำานองเสนาะ “เสนาะกรรณประขันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 29”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

17. นายแมน    คล้ายสุวรรณ  

1. นางสาวณัฐพร   คำาบุบผา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดบทกวี  ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับประชาชนทั่วไป  เนื่องใน

งานนิติทรรศน์  ประจำาปีการศึกษา 2560  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา โครงการเทิดพระเกียรติ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประกวดขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

18. นางสาวรุ่งฟ้า   มีพัฒน์  

2. นายณัฐพล   วงษารัฐ 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด 

สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ครั้งที่ 18  ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 

 “ตามรอยพระยุคลบาท  ช่วยชาติได้อย่างไร”  รอบคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร  ประจำาปีพุทธศักราช 2560   

13. นายแมน   คล้ายสุวรรณ  

อาจารย์ประจำาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลบทความ

วิจัยประเภทการนำาเสนอแบบบรรยายระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการ

ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย   พุหิรัญ 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วย

พระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน  
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กุมภาพ
ันธ์ 2561
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อาจารย์ประจำาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ประจำาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม

และฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปะวัฒ

ธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 

์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้รับชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

ของเครือข่ายศิลปะวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มรดกโลก : 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

4. อาจารย์กชกร   ชิตท้วม 

5. อาจารย์กชกร   ชิตท้วม 

9. นางสาวศศิมาพร   บรรณราช 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทย

ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. นายธราดล   แก้วทิพย์รักษ์ 

10. นางสาวจริยา   ล้ำาเลิศ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้รับชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

ของเครือข่ายศิลปะวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มรดกโลก : 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 

์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. นายธราดล   แก้วทิพย์รักษ์ 

15. นางสาววรรณชฏา   มะคะสุด 

11. นายณัฐวุฒิ   หลวงขวา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8. นางสาวศศิมาพร   บรรณราช 

16. นางสาวสุรภา   ทองจินดา 

12. นายปวริศร์   สังขวรรณ 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

ของเครือข่ายศิลปะวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  

มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน  

13. นางสาวจุฑามาศ   ชูชนะ 14. นางสาวพรชิตา   พรมบุตร 
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อาจารย์ประจำาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแล

นักศึกษา การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณา

การการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ การนำาเสนอสื่อ

นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความ

ซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คิดดี ทำาดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำาปี 2560

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา  

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์   บุญชัย 
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการ

วิชาการ การนำาเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. นางสาวณปภัช   พุ่มไม้ 

5. นายแมน   คล้ายสุวรรณ 

6. นายแมน   คล้ายสุวรรณ 

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ 

การนำาเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก 

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา  

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

3. นางสาวศิริวรรณ   สีดำา 

7. นางสาวกัลยาณี   พุทธา 

นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศ Top score 194/200 คะแนน จากการแข่งขัน

รายการ “Fusion K-Food Challenge 2018” จัดโดยบริษัท ShowBT 

Thailand ร่วมมือกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยและ

สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท HAPPYCALL

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา  

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

4. นางสาวเบ็ญจมาศ   โกยทรัพย์ 

8. นางสาวรุ่งฟ้า   มีพัฒน์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

17. นางสาวอนิสา   ยอดหนูน้อย 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน 

 “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

9. นางสาวกมลรัตน์   บุญภา 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง การแข่งขันกลอนสด 

ระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน  

ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตจันทบุรี

10. นางสาวสุพัฒตรา   เหล่าจั่น 
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา  

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

11. นางสาวชรัญญา   นันทะโคตร 

มิถ
ุนา

ยน
 2

56
1
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ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมการศึกษา
ดีเด่น จากงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร 
ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ 2561 เรื่องการออกแบบและพัฒนา 

สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ  เพื่อนำาเสนอข้อมูลการใช้ปุ๋ยชีวภาพเชิงพาณิชย์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา  

โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา โครงการ

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ  

ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   
     สุทัศน์ ณ อยุธยา 

3. อาจารย์กัมปนาท   คูศิริรัตน์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร 

กัน
ยา

ยน
 2

56
1

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ

พระราชทานเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2561 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันสตรีไทย 

ประจำาปี 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์  

อิมแพ็คเมืองทองธานี

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา 

โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา 

โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม 

8. อาจารย์เชาวน์มนัส   ประภักดี 

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา โครงการ

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4  

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา โครงการ

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา โครงการ

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ  

ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 

13. อาจารย์สุวิวรรธ์น   ลิมปชัย 

9. อาจารย์ตั้งปณิธาน   อารีย์ 

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา 

โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทซอด้วง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา 

โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป   เผ่าพันธุ์ 

14. นางสาวชมพูนุช   จูฑะเศรษฐ์ 

10. อาจารย์วงศ์วสันต์   วสันตสุรีย์ 

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดผู้นำานักบริหาร

แห่งปี 2561 ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ Thailand 

Leader Awards 2018 โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

11. อาจารย์สุธี   จันทร์ศรี 12. อาจารย์สุรพงษ์   บ้านไกรทอง 

กันยายน 2561
กันยายน 2561

กันยายน 2561
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
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นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทซออู้ โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

17. นางสาววันวิสาข์   บุญชัง 
นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทระนาดทุ้ม โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

18. นายครองไทย   อยู่ดี 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทขิมสาย 7 หย่อง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทฆ้องวงใหญ่ โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

19. นายจีระพงษ์   ธงเทียว 

23. นายปณิธาน   สิงห์ห่วง 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทซอด้วง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทระนาดเอก โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทขิมสาย 7 หย่อง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20. นายชวลิต   ลีนาบัว 

16. นางสาวนภาพร   กีโดย 

24. นายพงษ์ศักดิ์   วงค์เสวก 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทฆ้องวงใหญ่ โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์

15. นางสาวธาดารัตน์   ศรีนอก 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทจะเข้ ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทจะเข้ โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25. นายพงษ์ศิริ   ยอดเพชร 

21. นายฐิติพงศ์   ราชวงศ์ 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทซอสามสาย โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา

ทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทปี่ใน โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์

26. นายพีรพัฒน์   รอดภัย 

22. นายปฏิภาณ   ธนาฟู 

กัน
ยา

ยน
 2

56
1

กันยายน 2561
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
กันยายน 2561

กันยายน 2561
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
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นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองประเภทระนาดเอก โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทขับร้อง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

28. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย 

29. นายสุวัฒน์   นิลยิ่งเจริญ 

กัน
ยา

ยน
 2

56
1

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองประเภทระนาดทุ้ม โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 

เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำาปี พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

30. นายอภิเดช   รู้อยู่ 

33. นายขวัญชัย   มีทรัพย์ 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทปี่ใน  โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้ง 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ครบรอบ 82 ปี

31. นายอิทธิกร    จันทน์พฤกษ์ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้อยกรอง

รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำาปี พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

32. นายแมน   คล้ายสุวรรณ 

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประเภทขับร้อง โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่

เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ครบรอบ 82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

27. นายศรัณย์   พงษ์สมบูรณ์ 
กันยายน 2561

กันยายน 2561
กัน

ยา
ยน

 2
56

1
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ผลการด ำา เน ินงาน 
ตามแผนกลย ุทธ ์
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า
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ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย)
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและศาสตร์การสอน
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พหุภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามองค์กรวิชาชีพ
2. ปรับระบบการสรรหา การคัดเลือกนิสิตให้ได้คนดี คนเก่ง มาเป็นครู
3. พัฒนากระบวนการผลิตในการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มข้น
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเน้นการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนที่บูรณาการความรู้ การปฏิบัติ และการวิจัยเป็นฐาน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสาธิต โรงเรียนต้นแบบ
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แผนกลยุทธ์ ที่1
ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยที่นำาไปสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ ที่1  ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ

2-5 เมษายน 2561 99,200 คณะครุศาสตร์

2 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา 
คพท.”

18-19 กรกฎาคม 2561 
และ 4-5 สิงหาคม 2561

81,600 คณะครุศาสตร์

3 โครงการผลิตบัณฑิตครู เรื่อง “การพัฒนานิสิตพิชิต 
ความเป็นครู”

25-26 พฤศจิกายน2560 
และ 11, 18, 25 
กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4 โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 79,898 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

17 กรกฎาคม 2561 4,620 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก)
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพดนตรี

คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางดนตรี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถน�าไปประกอบอาชีพทางด้านดนตรีได้

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีร่วมกับศิลปินหรือองค์การที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

3. มีทักษะในการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work Integrated Learning : WIL)   

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ทางดนตรีให้ได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

5. จัดให้มีรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและในการสื่อสาร

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ 1 9 พฤศจิกายน 2560 5,000 วิทยาลัยการดนตรี

2 โครงการ Thailand International Trombone Festival 

2017

15 - 17  ธันวาคม 2560  30,000 วิทยาลัยการดนตรี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงวงดนตรีประเภท Wind 

Band และการประกวด Thailand International Wind 

Symphony Competition 2018

1 ตุลาคม 2560 – 21 

มีนาคม 2561
30,000 วิทยาลัยการดนตรี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรีทรัมเป็ตและ 

เครื่องดนตรีทูบา

15 พฤษภาคม 2561  20,000 วิทยาลัยการดนตรี

5 โครงการดนตรีบ�าบัด 1 พฤษภาคม 2561 25,000 วิทยาลัยการดนตรี

6 โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีเครื่องลมเพื่อการเข้าร่วม

การประกวด ครั้งที่ 1

1 มิถุนายน - 29 

กรกฎาคม 2561

39,000 วิทยาลัยการดนตรี

7 โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีเครื่องลมเพื่อการเข้าร่วม

การประกวด ครั้งที่ 2

1 กรกฎาคม - 25  

สิงหคม  2561

20,000 วิทยาลัยการดนตรี

8 โครงการจัดตั้งวงดุรยางค์เครื่องลม Million Wind 

Philharmonic

5 - 8 กันยายน 2561 22,000 วิทยาลัยการดนตรี

9 โครงการศึกษาดูงานการจัดการวงดุริยางค์ เครื่องลม  

ประจ�าปีการศึกษา 2561

24 กันยายน 2561 8,000 วิทยาลัยการดนตรี
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ด้านที่ ๓ ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านการแพทย์ 
แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลัก
2. มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
3. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เป็นที่ยอมรับในวิชานั้น ๆ

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาหลักสูตรตรงตามมาตรฐานองค์การวิชาชีพ
2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดจนห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ
3. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น Work Integrated Learning : WIL 
4. สร้างระบบการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการสอนทุกประเภท
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการออกก�าลังกาย

9 ตุลาคม – 30 

พฤศจิกายน 2560

3,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

2 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตกรณี 

โรคออทิสติก

19 ตุลาคม และ 6-7 

พฤศจิกายน 2560

123,155 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และโครงการในพระราชด�าริฯ

6 – 8 ธันวาคม 2560 397,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4 โครงการ “เด็กอ้วนวัยใส ห่วยใยสุขภาพ” 3, 10 พฤศจิกายน2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5 โครงการ เสริมทักษะการออกก�าลังกายและการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขนหนูในผู้สูงอายุ ชุมชนโรงเรียน 

วัดราชสิทธาราม”

11 ตุลาคม และ 9 

พฤศจิกายน 2560

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

6 โครงการเสริมทักษะด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุส�าหรับชุมชน

22 พฤศจิกายน 2560 21,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

7 โครงการ “หนูน้อยวัยใส ห่างไกลฟันผุ” 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

8 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  

และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

17 พฤศจิกายน 2560 24,925 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 โครงการก้าวสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 21 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 โครงการ Office Syndrome รู้ทันป้องกันได้ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

11 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการส่งเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 พฤศจิกายน 2560 27,725 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้น�าการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นซุมบ้า

7, 10, 14, 17 

พฤศจิกายน 2560

11,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

สาธารณสุข รุ่นที่ 5

11, 18, 25 พฤศจิกายน 

และ 2, 9-10 ธันวาคม 

2560

109,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการฝึกอบรม 

ทางสาธารณสุข

8-9, 16 พฤศจิกายน 

2560

15,375 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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15 โครงการบ้านสมเด็จรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคมด้วยจิตสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

16 โครงการสร้างเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

9 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

17 โครงการรู้ทันสื่อออนไลน์ สังคมไร้สาย ภัยร้ายใกล้ตัว 16 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

18 โครงการวันสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 : 

สาธารณสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0

27 พฤศจิกายน 2560 27,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

19 โครงการอบรม “บทบาทการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และกิจกรรมสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการท�างานระดับวิชาชีพ”

17-18 พฤศจิกายน 

2560

86,660 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

20 โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร

เทคนิคการแพทย์

มกราคม-กรกฎาคม 

2561

50,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

21 โครงการชุมชนตรอกข้าวเม่า อาหารปลอดภัยห่างไกลโรค

ความดันโลหิตสูง เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน

25 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

22 โครงการ “รวมพลคนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยไม้พลอง” 13 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

23 โครงการเสริมความรู้ การบริหารการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ 17 พฤศจิกายน 2560 2,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

24 โครงการ “วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องออกก�าลังกาย” 17 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

25 โครงการตามวัยเด็กไทยแข็งแรง 9 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

26 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อบริการ

วิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ปีการศึกษา 2560 19,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

27 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์

ส�าหรับเทคนิคการแพทย์

ภาคเรียนที่ 2/2560 35,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

28 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาส�าหรับ

เทคนิคการแพทย์

ภาคเรียนที่ 2/2560 35,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

29 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 ธันวาคม2560 – มีนาคม 

2561

63,750 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

30 โครงการธ�ารงวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังใจประดับเข็มคุณวุฒิ

สาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 4

21 กุมภาพันธ์ 2561 17,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสาธารณสุขด้วย

แผนที่เดินดินและแผนผังเครือญาติ รุ่นที่ 5

5 เมษายน – 10 

พฤษภาคม 2561

84,320 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

32 โครงการการฝึกภาษาอังกฤษส�าหรับการแพทย์แผนไทย 3-25 มีนาคม 2561 32,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

33 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 30 พฤษภาคม – 14 

สิงหาคม 2561

27,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

34 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 26 มีนาคม  – 8 

สิงหาคม 2561

131,600 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการการดูแลสุขภาพองค์รวมวิถีไทยเพื่อสร้างเสริมและ

ป้องกันโรคร่วมกับสหวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12 มีนาคม  – 28 

เมษายน 2561

50,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

36 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 12, 19 มีนาคม 2561 25,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสาธารณสุข 

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน

14-15, 21-22, 28-29 

มีนาคม 2561

26,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

38 โครงการแรกพบสานสัมพันธ์พี่-น้องชาวสาธารณสุข

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ�าปีการศึกษา 2561

21 กรกฎาคม 2561 37,540 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ด้านที่ ๔ ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ (มุ่งผลิตบัณฑิตทางที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านบัญชี  
ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์)
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
คุณลักษณะความเป็นเลิศของบัณฑิต

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
2. มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. มีวุฒิบัตรด้านทักษะวิชาชีพ

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ
2. สร้างระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์กรวิชาชีพที่ตรงสาขา
3. สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิต
4. สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบที่สอดคล้องกับระบบที่ทันสมัย 

เช่น Video Conference และระบบ E-Learning
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการอบรมการตกแต่ง/ออกแบบอาหารเพื่อพัฒนานิสิต 

สู่ความเป็นเลิศ

3 กุมภาพันธ์ 2561 31,400 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมตัดแต่งเนื้อสัตว์และผัก 

เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

21 กุมภาพันธ์ 2561 8,600 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3 โครงการทบทวนความรู้ก่อนประกอบวิชาชีพ 21 กุมภาพันธ์ – 22 

กรกฎาคม 2561
55,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4 โครงการตลาดนัดขนมไทย เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทย

26 เมษายน 2561 10,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5 โครงการฝึกปฏิบัติทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

ความปลอดภัย

1 มิถุนายน – 31 

กรกฎาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
แนวทางการดำาเนินงาน

1. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้มีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และบริบททางสังคม ทั้งในและต่างประเทศ

2. การส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตร์บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ
4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อย่างน้อย 2 ช่องทาง ให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักของผู้เรียน
5. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์ ที่2
ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่2  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน 

การเรียนรู้สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 มิถุนายน 2561 13,800 คณะครุศาสตร์

2 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวิชาพลศึกษา 18 มิถุนายน 2561 6,990 คณะครุศาสตร์

3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู้สาขาวิชาจิตวิทยา

13 มิถุนายน 2561 7,450 คณะครุศาสตร์

4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

18 มิถุนายน 2561 10,225 คณะครุศาสตร์

5 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู้รายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

13 กรกฎาคม 2561 18,300 คณะครุศาสตร์

6 โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบ ไตรมาสที่ 3 23,400 บัณฑิตวิทยาลัย

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไตรมาสที่ 3 149,320 บัณฑิตวิทยาลัย

8 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตกรณี 

โรคออทิสติก

19 ตุลาคม และ 6-7 

พฤศจิกายน 2560

123,155 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

9 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อบริการ

วิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ปีการศึกษา 2560 19,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

10 โครงการ “เข็นเคมีขึ้นดอยตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” 16-22 ธันวาคม2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

11 โครงการ “เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นครูที่ดี” 5 , 12 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

12 โครงการ “พัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาเคมี” 2 , 9 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

13 โครงการ “แสดงความยินดีแด่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร”

5 มีนาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

14 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 กุมภาพันธ์ – 31 

กรกฎาคม 2561

10,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

15 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน

เคมีสู่สังคม ณ โรงเรียนวัดอินทราราม

26 กุมภาพันธ์ 2561 5,460 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

16 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน

เคมีสู่สังคม ณ โรงเรียนสวนอนันต์

27 กุมภาพันธ์ 2561 5,740 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

17 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน

เคมีสู่สังคม ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

28 กุมภาพันธ์ 2561 5,180 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

18 โครงการ “เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นครูที่ดี 4” 2 เมษายน 2561 3,220 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

19 โครงการ “เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นครูที่ดี 3” 26 มีนาคม 2561 3,220 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

20 โครงการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

จากสภาเทคนิคการแพทย์

29 มีนาคม 2561 65,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

21 โครงการน�าเสนอบัณฑิตนิพนธ์จากงานวิจัยและประสบการณ์

วิชาชีพฯ

24-25 มีนาคม 2561 46,140 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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22 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจ�าปีการศึกษา 2560

3 สิงหาคม 2561 10,320 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก�ากับและติดตาม

การด�าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

11 มิถุนายน 2561 13,880 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

24 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

18 มิถุนายน – 7 

กรกฎาคม 2561

30,300 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

25 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF 11 กรกฎาคม 2561 5,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

26 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560

4 กรกฎาคม 2561 9,150 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

27 โครงการวางแผนงานและเตรียมความพร้อมด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

2, 9, 18 กรกฎาคม 

2561

17,720 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

28  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร”

5-6 กรกฎาคม 2561 4,340 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

29 โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดกาเรียนการสอน

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ประจ�าปีการศึกษา 2561”

6-7 สิงหาคม 2561 21,240 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

14 พฤษภาคม- 

31 กรกฎาคม 2561

2,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

31 โครงการเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีสากลสร้างสรรค์นวัตกรรม

ดิจิทัลในงาน International Animation Challenge 2018 

(โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Nanyang Polytechnic  

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

31 กรกฎาคม- 

3 สิงหาคม และ  

19 สิงหาคม - 

1กันยายน 2561

226,660 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

32 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

14 พฤษภาคม - 

31 กรกฎาคม 2561

6,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

33 โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม 26 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความ

รู้สู่ไอที”

25 กรกฎาคม 2561 9,200 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

35 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ส�าหรับนิสิต 

ชั้นปีที่ 1  และเพิ่มพูนความรู้ส�าหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ  

ประจ�าปีการศึกษา 2561)

25-26 กรกฎาคม 2561 34,400 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

36 โครงการ “เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นครูที่ดี 5” 23 สิงหาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

37 โครงการ “พัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาเคมี ระยะที่ 4” 6-14 กันยายน 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้
เป้าประสงค ์ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แนวทางการดำาเนินงาน

1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ

2. สร้างระบบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
4. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและสื่อออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการพาน้องท่องห้องสมุด พฤศจิกายน 2560 - 

สิงหาคม 2561

4,940 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 โครงการนักสืบ(ค้น)สารสนเทศมืออาชีพ ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ไม่ใช้งบประมาณ ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มกราคม - เมษายน 

2561

30,000 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ เสริมสร้างความรู้ 

ในการเขียนบรรณานุกรมและ เอกสารอ้างอิง” ประจ�าปี 

2561  รุ่นที่ 1

13 กุมภาพันธ์ 2561 20,300 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ SPSS   

for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”

30 มีนาคม  2561 15,000 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ เสริมสร้างความรู้ 

ในการเขียนบรรณานุกรมและ เอกสารอ้างอิง “ ประจ�าปี 

2561 รุ่นที่ 2

12 มิถุนายน 2561 15,700 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการ สืบค้นฐาน

ข้อมูลออนไลน์ ส�าหรับคณาจารย์”  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

5-6กรกฎาคม 2561 20,000 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ 

CEFR (ออนไลน์)  ปีการศึกษา 2560

8 กุมภาพันธ์ 2561   

ทดสอบครั้งที่ 1 

1 เมษายน 2561

249,991 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

9 โครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)

28 – 29 เมษายน 2561,

5 พฤษภาคม 2561,

17–18 สิงหาคม 2561 , 

25 สิงหาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

10 โครงการจัดการเรียการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 : มิติใหม่ทางการศึกษา

24 พฤศจิกายน 2560 25,830 คณะครุศาสตร์

11 โครงการฝึกปฏิบัติค่ายผู้น�านันทนาการและการอยู่

ค่ายพักแรม

6-9 ธันวาคม 2560 102,164 คณะครุศาสตร์

12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้และ

ทักษะประกันคุณภาพด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพ

12 และ 24-27 ธันวาคม 

2560

141,900 คณะครุศาสตร์

13 โครงการฝึกปฏิบัติผลิตรายการสารคดี 28 มกราคม -  

1 กุมภาพันธ์ 2561

49,615 คณะครุศาสตร์
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14 โครงการเรียนรู้และปฏิบัติการดูดาววัตถุบนท้องฟ้า 22-23 กุมภาพันธ์2561 182,400 คณะครุศาสตร์

15 โครงการ Science kids ปลุกพลังความคิดเพิ่มพลังสมอง 8 มิถุนายน 2561 13,800 คณะครุศาสตร์

16 โครงการวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา 9 กันยายน 2561 14,400 คณะครุศาสตร์

17 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์การ

ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

7-8 สิงหาคม 2561 49,570 คณะครุศาสตร์

18 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เตรียมความ

พร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

6 ตุลาคม 2560 5,300 คณะครุศาสตร์

19 โครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560 20 ตุลาคม 2560 5,900 คณะครุศาสตร์

20 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4 คณะ ครั้งที่1

8 พฤศจิกายน 2560 8,600 คณะครุศาสตร์

21 โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ครั้งที่ 1

1 ธันวาคม 2560 3,420 คณะครุศาสตร์

22 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกฯ ขั้นทดลองสอน  

ภาคเรียนที่ 2/2560

1 ธันวาคม 2560 2,340 คณะครุศาสตร์

23 โครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นการศึกษา

สังเกต และขั้นทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

5 มกราคม 2561 4,650 คณะครุศาสตร์

24 โครงการกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560

26 มกราคม 2561 5,310 คณะครุศาสตร์

25 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

23 กุมภาพันธ์ 2561 76,300 คณะครุศาสตร์

26 โครงการกิจกรรมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 มีนาคม  2561 25,000 คณะครุศาสตร์

27 โครงการปฏิบัติธรรม และจิตอาสาพัฒนานิสิตครู 23-26 เมษายน 2561 416,400 คณะครุศาสตร์

28 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ขั้นเต็มรูป ภาคเรียนที่ 1/2561

30 เมษายน 2561 3,920 คณะครุศาสตร์

29 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหาร

โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

26-27 เมษายน 61 226,920 คณะครุศาสตร์

30 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน: ปฎิสัมพันธ์ทาง

สังคมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 

“เทศกาลไหว้พระจันทร์”

4 ตุลาคม 2560 31,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

31 โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละครเวที

ส�าหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ 

ในการละคร 

21และ28 ตุลาคม 2560 50,060 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

32 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในรายวิชาการแปลไทย-

อังกฤษเบื้องต้น “เมื่อคิดเล่น...เป็นแปลจริง  ครั้งที่ 4”  

(4TH  The play ground aCtivity)

29 ตุลาคม 2560 7,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

33 โครงการ “สัมมนาวรรณกรรมไทย : ส�านึกทางสังคมในกวี

นิพนธ์ไทยสมัยใหม่”

2 พฤศจิกายน 2560 15,750 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

34 โครงการจัดท�าข้อสอบวัดผลการศึกษาประจ�าภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา  2560

4 พฤศจิกายน 2560 6,300 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

35 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษ:โครงการ

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทยส�าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษประจ�าภาคเรียนที่ 1/2560

5 พฤศจิกายน 2560 5,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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36 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษ:โครงการ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการในรายวิชาการแปลไทย-อังกฤษ 

“เมื่อคิดเล่น...เป็นแปลจริง  ครั้งที่ 4”  

(4TH  The play ground aCtivity)

6 พฤศจิกายน 2560 7,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

37 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ:โครงการ

พัฒนาศักยภาพวิชาการในรายวิชาการเรียนภาษาด้วยการ

แสดงส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ�าปีการศึกษา 1/2560

14 พฤศจิกายน 2560 10,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

38 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษ:โครงการ

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย ส�าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ�าปีการศึกษา 2560

20 พฤศจิกายน 2560 8,300 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

39 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านงานอาสาสมัคร 

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ “พี่ภาษา..อาสาสอน”  

ครั้งที่ 2

27 พฤศจิกายน - 

1ธันวาคม  2560

15,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

40 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “ปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู้

สู่น้อง” ครั้งที่ 3

6-8 ธันวาคม  2560 10,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

41 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการ

จัดท�าแผนบริหารหลักสูตรและแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้า

สู่ TQR สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.5ปี) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์”

13-18 ธันวาคม  2560 7,200 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

42 โครงการ “พัฒนาศักยภาพ:บุลิกภาพและศิลปะการใช้ภาษา

ในการสื่อสาร”

5 กุมภาพันธ์ 2561  22,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

43 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตตาม

อัตลักษณ์ของสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

22 กุมภาพันธ์ 2561  45,500 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

44 โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย ประจ�าปี

การศึกษา 2560

15 มีนาคม 2561  26,100 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

45 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน: “อบรมเตรียมความ

พร้อมภาษาอังกฤษพิชิต CEFR:CEFR TEST PREPARATION”

17-18 มีนาคม 2561  33,900 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

46 โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ:อบรมเชิง

ปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอักฤษ (English Camp)

24-26 มีนาคม 2561  123,750 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

47 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านประวัติศาสตร์เพื่อ

การพัฒนา

29 มีนาคม 2561  12,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

48 โครงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:การสัมมนา

วิชาการสังคมศึกษา “อนาคตของชาติใคร..การศึกษากับการ

ปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐ”

30 มีนาคม 2561  11,100 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

49 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์:โครงการจัดท�า

ข้อสอบวัดผลการศึกษา   

31 มีนาคม 2561  6,300 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

50 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์

และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

English for IELTS Preparation

ระยะที่1 กุมภาพันธ์ - 

เมษายน  ระยะที่ 2  

26 พฤษภาคม - 1 

มิถุนายน 2561

1,502,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

51 โครงการศาสนากับการพัฒนา “พุทธวิทยาเพื่อการพัฒนา

สังคม”

21 เมษายน 2561  12,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ลำาดับ
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52 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ: 

“จากรอมแพงสู่บุพเพสันนิวาส”

30 เมษายน 2561  10,200 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

53 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษา

อังกฤษ “Amazing English Camp 2018”

5-8 มิถุนายน 2561 200,640 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

54 โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฎิบัติที่ดีในการ

จัดการเรียนการสอน” ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2561  22,500 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

55 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาสที่ 3 101,180 บัณฑิตวิทยาลัย

56 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการท�างาน ไตรมาสที่ 1 67,044 บัณฑิตวิทยาลัย

57 โครงการจัดการศึกษาอุดมสายสังคม (สอบ) ไตรมาสที่ 1 - 4 962,300 บัณฑิตวิทยาลัย

58 โครงการจัดการศึกษาอุดมสายสังคม (บัณฑิต) ไตรมาสที่ 1 - 4 326,900 บัณฑิตวิทยาลัย

59 โครงการจัดการศึกษาอุดมสายสังคม (ปัจจุบัน) ไตรมาสที่ 1 - 4 2,919,967.25 บัณฑิตวิทยาลัย

60 โครงการจัดการศึกษาอุดมสายวิทย์ (สอบ) ไตรมาสที่ 1 - 4 1,493,800 บัณฑิตวิทยาลัย

61 โครงการจัดการศึกษาอุดมสายวิทย์ (ปัจจุบัน) ไตรมาสที่ 1 - 4 342,720 บัณฑิตวิทยาลัย

62 โครงการ Thailand Clarinet Academy 2017 7 ตุลาคม 2560 3,000 วิทยาลัยการดนตรี

63 โครงการ “คีตมหาราชัน” : บันทึกเสียง บทเพลงพระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล

1 – ธันวาคม 2560 ถึง 

30 มกราคม 2561

50,000 วิทยาลัยการดนตรี

64 โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในกิจกรรม

สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และวันคล้ายวันพิราลัย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

ประจ�าปี 2561

27 – 28 มกราคม 2561 550,000 วิทยาลัยการดนตรี

65 โครงการ Workshop Percussion  10 มกราคม 2561 3,000 วิทยาลัยการดนตรี

66 โครงการแสดงดนตรี “Sax Sing Song” 4 กุมภาพันธ์ 2561  ไม่ใช้งบประมาณ วิทยาลัยการดนตรี

67 โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 9 - 11 เมษายน 2561 50,000 วิทยาลัยการดนตรี

68 โครงการ BSRU Choir Concert No.3 3 เมษายน 2561 20,000 วิทยาลัยการดนตรี

69 โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ 2 4 เมษายน 2561 8,000 วิทยาลัยการดนตรี

70 โครงการ String Chamber Orchestra Concert No.6 19 เมษายน 2561 15,000 วิทยาลัยการดนตรี

71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติ แซ็กโซโฟน  

และการรวมวงขนาดเล็ก 

21 สิงหาคม 2561  32,000 วิทยาลัยการดนตรี

72 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการออกก�าลังกาย

9 ตุลาคม – 30 

พฤศจิกายน 2560

3,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

73 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตกรณี

โรคออทิสติก

19 ตุลาคม และ 6-7 

พฤศจิกายน 2560

123,155 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

74 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสานระบบ

ตรวจจับร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)

28 ตุลาคม และ 11 

พฤศจิกายน 2560

28,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

75 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และโครงการในพระราชด�าริฯ

6 – 8 ธันวาคม 2560 397,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

76 โครงการ “เด็กอ้วนวัยใส ห่วยใยสุขภาพ” 3,10 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ลำาดับ
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77 โครงการ เสริมทักษะการออกก�าลังกายและการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขนหนูในผู้สูงอายุ ชุมชนโรงเรียน

วัดราชสิทธาราม”

11 ตุลาคม 2560 และ  

9 พฤศจิกายน 2560

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

78 โครงการเสริมทักษะด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุส�าหรับชุมชน

22 พฤศจิกายน 2560 21,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

79 โครงการ “หนูน้อยวัยใส ห่างไกลฟันผุ” 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-12 พฤศจิกายน 

2560

24,380 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

81 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 

และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

17 พฤศจิกายน 2560 24,925 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

82 โครงการก้าวสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 21 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

83 โครงการ Office Syndrome รู้ทันป้องกันได้ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

84 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการส่งเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 พฤศจิกายน 2560 27,725 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

85 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อก�าหนด OHSAS 

18001:2007 การจัดท�าเอกสาร และการตรวจติดตามภายใน 

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1-2 ธันวาคม 2560 47,520 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้น�าการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นซุมบ้า

7, 10, 14, 17 

พฤศจิกายน 2560

11,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

87 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

16-17 พฤศจิกายน 

2560

58,420 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

สาธารณสุข รุ่นที่ 5

11, 18, 25 พฤศจิกายน 

และ 2, 9-10 ธค.2560

109,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

89 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยให้

เท่าทันยุค Thailand 4.0 และสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง

ในห้องเรียน

24–27 

พฤศจิกายน2560

141,350 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

90 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการฝึกอบรมทาง

สาธารณสุข

8-9, 16 พฤศจิกายน 

2560

15,375 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

91 โครงการบ้านสมเด็จรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคมด้วยจิตสาธารณะ 8 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

92 โครงการสร้างเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

9 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

93 โครงการรู้ทันสื่อออนไลน์ สังคมไร้สาย ภัยร้ายใกล้ตัว 16 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

94 โครงการวันสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 : 

สาธารณสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0

27 พฤศจิกายน 2560 27,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

95 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพและทักษะ

ด้านนิเวศวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

23-26 พฤศจิกายน 

2560

88,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

96 โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน



รายงานประจำาปี  2561 59

97 โครงการ “รวมพลคนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยไม้พลอง” 13 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

98 โครงการ “วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องออกก�าลังกาย” 17 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

99 โครงการตามวัยเด็กไทยแข็งแรง 9 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

100 โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะปฏิบัติการ  

เรื่อง การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ

27 พฤศจิกายน 2560 26,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

101 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

SPSS

8-9 ธันวาคม และ 15-

16 ธันวาคม 2560

24,200 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

102 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการท�างานบนที่สูง

9-7 ธันวาคม2560 80,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

103 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

8 มกราคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการท�าไสลด์ถาวร

เซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อใช้ทางการแพทย์”

6-28 มกราคม 2561 24,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและการซ่อม

บ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

16, 23, 30 มกราคม 

และ 6, 13 กุมภาพันธ์ 

2561

21,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

106 โครงการตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

10 มกราคม 2561 65,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

107 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมทาง

สังคมและงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขา

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจ�าปีการศึกษา 

2560

22 และ 27 ธันวาคม 

2560

14,400 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

108 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและควบคุมระบบ

อัตโนมัติผ่าน OPC 

25-27 ธันวาคม 2560 38,850 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

109 โครงการ “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)”

22-26 มกราคม 2561 20,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

110 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น�าและการเรียนรู้ด้านเกษตร

2-4 กุมภาพันธ์ 2561 105,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

111 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการเสิรม

ทักษะวิชาชีพด้านชีววิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

24-26 มกราคม2561 463,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

112 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม

แนะแนว

22 มกราคม , 1 และ 9 

กุมภาพันธ์ 2561

22,760 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

113 โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์น�้านม

มีนาคม 2561 6,180 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

114 โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

14-18 กุมภาพันธ์ 2561 218,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

115 โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

2-4 กุมภาพันธ์ 2561 185,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ลำาดับ
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116 โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร

21-25 กุมภาพันธ์ 2561 110,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

117 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และเรียนรู้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

2-4 กุมภาพันธ์ 2561 108,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

118 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2560

ธันวาคม 2560 – 

พฤษภาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

119 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

14 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

120 โครงการเผยแพร่ความรู้เคมีสู่แดนใต้ 9-14 มีนาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

121 โครงการเลี้ยงไก่เนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

ประกอบราชวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

17 กุมภาพันธ์ –  

31 มีนาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

122 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

(Business Intelligence : BI)”

26 กุมภาพันธ์ 2561 15,560 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

123 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับอุตสาหกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ

การปฏิบัติงาน

26 กุมภาพันธ์ 2561 9,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

124 โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและเรียนรู้ศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่น

23 มีนาคม 2561 13,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

125 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศงานด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัย ประจ�าภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560

8 มกราคม –  

6 เมษายน 2561

10,680 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

126 โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 26, 28 มีนาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

127 โครงการสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

19 กรกฎาคม 2561 10,200 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

128 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ณ บริษัท 

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศทไย) จ�ากัด โรงงานพระประแดง 

และพื้นที่ศึกษาธรรมชาติบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

9 พฤษภาคม 2561 26,020 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

129 โครงการเทคนิคการท�าสไลด์ทางจุลชีววิทยา 3, 10, 17 มิถุนายน 

2561

26,100 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

130 โครงการ “อบรมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต อิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีการศึกษา 

2560”

12-14 พฤษภาคม 2561 233,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

131 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบ

ความปลอดภัยด้านต่างๆ ในสถานประกอบการ

28 พฤษภาคม 2561 29,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

132 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส�าหรับครู

คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

5, 6, 11, 12 พฤษภาคม 

2561

98,960 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

133 โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่วิชาชีพ

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าบอกเล่า

ประสบการณ์สานสัมพันธ์พี่น้อง Food Science  

ประจ�าปีการศึกษา 2560

4-5 พฤษภาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ลำาดับ
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134 โครงการศึกษาดูงานด้านระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับ

และการควบคุมอัตโนมัติ ประจ�าปีการศึกษา 2560

6 กรกฎาคม 2561 18,415 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

135 โครงการจัดนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

27-30 มิถุนายน 2561 39,200 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

136 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา สาขา

วิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 2561 1,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

137 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิศวกรรมกับระบบนิวเม

ติกในอุตสาหกรรม 4.0” 

27-28 มิถุนายน 2561 27,600 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

138 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม

อาหาร ประจ�าปีการศึกษา 2560

18-22 มิถุนายน และ 

16-20 กรกฎาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

139 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาส่งเสริมทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์และงานวิจัย

14-15, 21-22 

กรกฎาคม และ 4 

สิงหาคม 2561

39,400 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

140 โครงการปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานความรู้ส�าหรับนักศึกษา

ใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561

16, 25-26 กรกฎาคม 

2561

12,675 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

141 โครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ประจ�าปีการศึกษา 2561

25 กรกฎาคม 2561 1,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

142 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

25 กรกฎาคม 2561 10,600 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

143 โครงการปฐมนิเทศและทัศนศึกษาส�าหรับนิสิตใหม่สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจ�าปีการศึกษา 2561

26 กรกฎาคม 2561 37,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

144 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา และประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

13, 16 กรกฎาคม 2561 3,400 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

145 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

16 กรกฎาคม 2561 5,750 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

146 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมพร้อมการเรียนและ

ปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

ประจ�าปีการศึกษา 2561

25-26 กรกฎาคม 2561 20,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

147 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจ�าปีการศึกษา 2561

16 กรกฎาคม 2561 57,385 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

148 โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ระดับสาขา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจ�าปีการ

ศึกษา 2561

17 กรกฎาคม 2561 6,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

149 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา

ฟิสิกส์

16 กรกฎาคม 2561 4,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561

25-26 กรกฎาคม 2561 48,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

151 โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

ประจ�าปีการศึกษา 2561

1-3 สิงหาคม 2561 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ลำาดับ
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152 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4107373 

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1

ภาคเรียนที่ 1/2561 96,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

153 โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

25-26 กรกฎาคม 2561 24,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

154 โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2561

6 สิงหาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

155 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาสาขา

นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน หลักสูตรา

วิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2560

16 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

156 โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและการปรับความรู้

พื้นฐานนิสิตใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561

26 กรกฎาคม 2561 11,350 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

157 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับสาขา หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจ�าปีการศึกษา 2561

16 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

158 โครงการแห่เทียนพรรษาประจ�าปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

20 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

159 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 

2561 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

26 กรกฎาคม 2561 7,500 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

160 โครงการวันวิทยาศาสตร์และแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 16-17, 20 สิงหาคม 

2561

4,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

161 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา

ฟิสิกส์

25-26 กรกฎาคม 2561 10,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

162 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

ประจ�าปีพุทธศักราช 2561

24 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

163 โครงการจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“กิจกรรมคลองสวยน�้าใส ท�าความสะอาดคลองบางไส้ไก่”

25 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

164 โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและการปรับความ

รู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ประจ�า

ปีการศึกษา 2561

25 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

165 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐาน “การส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 

21”

26 กรกฎาคม 2561 18,300 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

166 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4107353 กฎหมาย

และจริยธรรมวิชาชีพ

สิงหาคม – ธันวาคม 

2561

8,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

167 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร (ครั้งที่ 1) 

ประจ�าปีการศึกษา 1/2561

7 กันยายน 2561 12,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

168 โครงการ “ปันความรู้เคมีสู่โรงเรียนน้อง” 28, 31 สิงหาคม และ 

3-4 กันยายน 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

169 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ส่งเสริมความรู้และการมีส่วน

ร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

29-30 กันยายน  2561 114050 คณะวิทยาการจัดการ

ลำาดับ
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170 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา   

“อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความ

พร้อมด้านการประกันคุณภาพ”

12-14 มิถุนายน  2561 184,400 คณะวิทยาการจัดการ

171 โครงการ  “การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในระดับหลักสูตร  ประจ�าปีการศึกษา  2560”

16-17 พฤษภาคม 2561 184,400 คณะวิทยาการจัดการ

172 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ยุวมัคคุเทศก์ส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

 22 - 24 มีนาคม 2561 220000 คณะวิทยาการจัดการ

173 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ  “การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในระดับสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ”

14 - 16 ธันวาคม  2560  274,800 คณะวิทยาการจัดการ

174 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานทางวิชาการ”

25-26 กรกฎาคม  2561 80,400 คณะวิทยาการจัดการ

175 โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้าน

วิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย : วิจัยเรื่องการ

พัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

กุมภาพันธ์ - สิงหาคม  

2561

30000 คณะวิทยาการจัดการ

176 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  “อบรมเชิงปฏิบัติการ

การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่น”

23  กุมภาพันธ์ 2561 40,000 คณะวิทยาการจัดการ

177 โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  “กิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่”

22  กุมภาพันธ์ 2561 15,000 คณะวิทยาการจัดการ

178 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  “การพัฒนา

ศักยภาพนิสิต  เสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิต”

28 - 30  มีนาคม 2561 188,000 คณะวิทยาการจัดการ

179 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  “การเสริม

สร้างศักยภาพนิสิต  ค่ายสัมพันธ์”

23 - 25 สิงหาคม  2561 330,000 คณะวิทยาการจัดการ

180 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  สัมมนา

ทางการตลาด  “สร้างแบรนด์อย่างไรในสไตล์การตลาด 

ระดับโลก” 

13 พฤษาคม 2561 73,400 คณะวิทยาการจัดการ

181 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  “ปรับความรู้

พื้นฐานด้านการตลาด  ส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1”

6 - 7  สิงหาคม 2561 65,000 คณะวิทยาการจัดการ

182 โครงการศึกษาระบบศูนย์กระจายสินค้า(ธุรกิจค้าปลีก) 

บริษัทเอกชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส) 

 ที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

23  มีนาคม 2561 27,000 คณะวิทยาการจัดการ

183 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา :  

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม SPSS

7 เมษายน 2561 41,800 คณะวิทยาการจัดการ

184 โครงการจัดการเรียนการสอน :การศึกษาดูงาน การจัดการ

ทรัพยากรโลจิสติกส์   ณบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย 

จ�ากัด)และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

23 มีนาคม 2561 44,400 คณะวิทยาการจัดการ

185 โครงการจัดการการเรียนการสอน : เตรียมความพร้อมพื้น

ฐานด้านโลจิสติกส์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 6)

25 กรกฎาคม 2561 23,000 คณะวิทยาการจัดการ

186 โครงการจัดการเรียนการสอน : การศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตัน 

กรุ๊ป จ�ากัดมหาชน ณบริษัทบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัดมหาชน 

จ.พระนครศรีอยุธยา

24 พฤษภาคม 2561 44,400 คณะวิทยาการจัดการ

ลำาดับ
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187 โครงการศึกษาระบบศูนย์กระจายสินค้า (ธุรกิจค้าปลีก) 

บริษัทเอกชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส)  

ที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

27 เมษายน 2561 ไม่เบิกค่าใช้จ่าย คณะวิทยาการจัดการ

188 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “การอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการตลาด

ส�าหรับผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0”

5-7 มกราคม 2561 141,600 คณะวิทยาการจัดการ

189 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ประจ�าปี 2561”

23 มีนาคม 2561 37,500 คณะวิทยาการจัดการ

190 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “การพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม” 

7-8 เมษายน 2561 46,200 คณะวิทยาการจัดการ

191 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร : โครงการ

พัฒนาความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

14-16 มีนาคม 2561 41,424 คณะวิทยาการจัดการ

192 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “การอบรม

เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR)” 

25-26 สิงหาคม 2561 23,600 คณะวิทยาการจัดการ

193 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “การอบรม

เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR)” 

25-26 สิงหาคม 2561 23,600 คณะวิทยาการจัดการ

194 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาด้านการบริการเชิงท่องเที่ยวทางการ

เกษตร บานาน่าฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี

24 สิงหาคม 2561 32,150 คณะวิทยาการจัดการ

195 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “อบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

7-8 ธันวาคม 2560 30,000 คณะวิทยาการจัดการ

196 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “อบรมพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AEC” 

26-27 กุมภาพันธ์ 2561 

5-6, 12-13, 19-20,  

26-27 มีนาคม 2561  

2-3 เมษายน 2561

50,000 คณะวิทยาการจัดการ

197 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “อบรมและจัดสอบ

มาตรฐานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์”

4-5 พฤษภาคม 2561 35,000 คณะวิทยาการจัดการ

198 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่”

5-6 พฤษภาคม 2561 70,000 คณะวิทยาการจัดการ

199 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของมหาวิทยาลัย  “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่   

(Young & Smart  Accountants)”

27 - 29 สิงหาคม  2561 50,000 คณะวิทยาการจัดการ

200 โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาปีที่ 1  คณะวิทยาการ

จัดการ  ประจ�าปีการศึกษา  2561

25-26 กรกฎาคม 2561 49,600 คณะวิทยาการจัดการ

201 โครงการจัดการเรียนการสอน  “กิจกรรมศึกษาศิลป

วัฒนธรรมไทย”

4 พฤษภาคม 2561 58,400 คณะวิทยาการจัดการ

202 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนให้ครบองค์ประกอบของมาตรฐานบัญชี  เรื่อง  Update  

มาตรฐานการบัญชี  เรื่อง  ภาษีเงินได้  และรายได้   

ฉบับปรับปรุงใหม่  (บังคับใช้ ปี 2559)

17 - 18  ,24 - 25  

กุมภาพันธ์  2561 

79,200 คณะวิทยาการจัดการ

203 โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบบัญชี 

ภาษีอากร  และออกแบบระบบบัญชี  ส�าหรับธุรกิจ 

ขนาดกลาง  และขนาดย่อม

1 ,7 - 8 เมษายน  2561 60,000 คณะวิทยาการจัดการ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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204 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   

“อบรมวิชาชีพบัญชีและกฎหมายธุรกิจ”

25  มีนาคม  และ  

1  เมษายน  2561

62,800 คณะวิทยาการจัดการ

205 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  “กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ : การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพการบัญชี”

23 - 25 มกราคม 2561 399,000 คณะวิทยาการจัดการ

206 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของคณาจารย์

5 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 169,500 คณะวิทยาการจัดการ

207 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  “อบรมวิชาชีพบัญชี

และกฎหมายธุรกิจ”

5,12 พฤศจิกายน 2560 36,800 คณะวิทยาการจัดการ

208 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของคณาจารย์

25-28 กรกฎาคม 2561 58,800 คณะวิทยาการจัดการ

209 โครงการพัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยกิจกรรม

เป็นการศึกษาดูงานโครงการในพระราชด�าริแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

18 - 19 สิงหาคม 2561 76,000 คณะวิทยาการจัดการ

210 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา “พัฒนา

ศักยภาพนิสิตนักศึกษา  ค่ายสิ่งแวดล้อม  เพื่อการอนุรักษ์ทร

พัยากรธรรมชาติ”

15 - 17 มีนาคม 2561 67,400 คณะวิทยาการจัดการ

211 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด

งานวันคล้ายวันพิราลัยฯ ปี 61  (กิจกรรมวิชาการและการ

ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์)

19  มกราคม 2561 30,000 คณะวิทยาการจัดการ

212 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “ท่องเที่ยวอาสา  

พัฒนาท้องถิ่น  โครงการ 7”

25  กุมภาพันธ์  และ  

11  มีนาคม  2561

30,000 คณะวิทยาการจัดการ

213 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  

“เปิดประสบการณ์งานบริกรของสายการบิน”

17,24  พฤศจิกายน  

2560

14,400 คณะวิทยาการจัดการ

214 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “ศึกษาดูงานหอ

ภาพยนตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ของสาขาภาพยนตร์

และดิจิทัลมีเดีย  คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.บ้านสมเด็จฯ”

3 พฤศจิกายน 2560 3,000 คณะวิทยาการจัดการ

215 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “การสร้างอัตลักษณ์

นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย   

ค่ายสร้างภาพยนตร์  ครั้งที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ   

มรภ.บ้านสมเด็จฯ”

15-18 กุมภาพันธ์ 2561 592,600 คณะวิทยาการจัดการ

216 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  “กิจกรรมน�าเสนอผล

งานภาพยนตร์  สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย  มรภ.

บ้านสมเด็จฯ  (ซีเนมอร์  ครั้งที่ 3)”

3 เมษายน 2561 90,160 คณะวิทยาการจัดการ

217 โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์

พระราชา

5 - 26  มิถุนายน 2561 39,200 คณะวิทยาการจัดการ

218 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  “อบรมเชิงปฏิบัติการ 

บูรณาการสร้างภาพยนตร์ของสาขาภาพยนตร์  ระยะที่ 1”

22  กรกฎาคม -  

4  สิงหาคม  2561

686,400 คณะวิทยาการจัดการ

219 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สิ่ง

แวดล้อมและวัฒนธรรม  กิจกรรมที่ 1  เล่าเรื่องแหล่งเรียน

รู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์  “ต.คนธนบุรี  วิถีชีวิตย่านฝั่งธน”  

กิจกรรมที่ 2  การจัดการเนื้อหาและการสร้างสรรค์สื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กิจกรรมที่ 1

3 ,25 - 26  พฤศจิกายน  

2560 

73,850 คณะวิทยาการจัดการ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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220 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่านภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”

25 - 28 มกราคม  2561 50,000 คณะวิทยาการจัดการ

221 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  “กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  2561”

23,30 สิงหาคม 2561 6,000 คณะวิทยาการจัดการ

222 โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1  และเรียนรู้ 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

25-26 กรกฎาคม 2561 94,800 คณะวิทยาการจัดการ

223 โครงการบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.” ละครสั้นเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะที่ 1,ระยะที่ 2,ระยะที่ 3,ระยะที่ 4

ธันวาคม 2560 -

สิงหาคม 2561

200,000 คณะวิทยาการจัดการ

224 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : อบรมทักษะการเป็นผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ ครั้ง 10)

 4-5 พฤศจิกายน 2560 50,000 คณะวิทยาการจัดการ

225 โครงการ “การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา”  

: อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อละครครั้งที่ 2

8-10 พฤศจิกายน 2560 50,000 คณะวิทยาการจัดการ

226 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 9 : “สัมมนาโครงการ

ออกแบบสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3” 

24, 27-29 พฤศจิกายน 

2560

44,000 คณะวิทยาการจัดการ

227 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 5 : “อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6” 

12-13 ธันวาคม 2560 55,500 คณะวิทยาการจัดการ

228 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 8 : “อบรมเชิงปฏิบัติการ

สื่อสารทางการแสดง ครั้งที่ 10”

10-11 กุมภาพันธ์ 2561 60,000 คณะวิทยาการจัดการ

229 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (กิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 : “คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ 8 

“อบรมการสื่อข่าวโทรทัศน์ด้านวัฒนธรรม”

24, 28 กุมภาพันธ์ 2561 60,000 คณะวิทยาการจัดการ

230 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการ

สื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 4 : “ฝึกปฏิบัตินักข่าวออนไลน์” 

ครั้งที่ 2

22-23 เมษายน 2561 52,200 คณะวิทยาการจัดการ

231 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 9 : “สัมมนาโครงการ

ออกแบบสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3”

2-4 กรกฎาคม 2561 52,200 คณะวิทยาการจัดการ

232 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน : วารสารทางวิชา 

การสื่อสารมวลชนปริทัศน์

16 กรกฎาคม 2561 145,000 คณะวิทยาการจัดการ

233 โครงการ “การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” : 

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อละครครั้งที่ 3

23-25 สิงหาคม 2561 18,000 คณะวิทยาการจัดการ

234 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน กิจกรรมที่ 10 : “อบรมทักษะผู้น�า

สื่อสารมวลชน ครั้งที่ 4” 

26-28 สิงหาคม 2561 294,000 คณะวิทยาการจัดการ

235 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาการสื่อสารมวลชน : กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติ

การการเป็นผู้ประกาศในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

30-31 สิงหาคม 2561 14,400 คณะวิทยาการจัดการ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน



รายงานประจำาปี  2561 67

ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค ์ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย”

แนวทางการดำาเนินงาน
1. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส�ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน�ามาปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน
2. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท�าหน้าที่ควบคุมก�ากับการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
4. ก�าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตาม
ที่ก�าหนด
5. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก�าหนด
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก�าหนด

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการ “The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp”  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 มกราคม 2561  

4 กุมภาพันธ์ 2561

504,400 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

2 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ”เรียนร่วม

ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560”

6–8 มิถุนายน 2561

10–23 มิถุนายน 2561 

24 มิถุนายน 2561 

7 กรกฎาคม 2561

11,424,974.74 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือ

ข่ายอาเซียน

3 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

4 โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษา

อังกฤษ (TOEIC - Test of English for International 

Communication)

ครั้งที่ 1: 6 ตุลาคม 60 

ครั้งที่ 2:26 มกราคม 61  

ครั้งที่ 3:30 มีนาคม  61 

ครั้งที่ 4: 5 มิถุนายน 61

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

5 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักศึกษาใหม่     ปีการศึกษา 2561 (ด�าเนินงานในปีการ

ศึกษา 2561  แต่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561)

31 กรกฎาคม 2561   

2  สิงหาคม 2561

24, 26 สิงหาคม 2561 

395,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

6 โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้

ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560”

8 กุมภาพันธ์ 2561  

2 มิถุนายน 2561  

17 กรกฎาคม 2561

13,825 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

7 โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย

ในประเทศและต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2560

20–24 พฤศจิกายน 

2560 และ 

22–25 มกราคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

8 โครงการพัฒนาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพและมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความเป็นครู

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สู่มืออาชีพ

26-29 พฤศจิกายน 

2560

56,300 คณะครุศาสตร์

9 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตนิสิตในศตวรรษที่ 21 4 กุมภาพันธ์ 2561 14,700 คณะครุศาสตร์

10 โครงการอบรมปฏิบัติการจริยธรรมและเสริมสร้างจิต

สาธารณะแก่นิสิตสาขาจิตวิทยา

23-24 มีนาคม  2561 65,600 คณะครุศาสตร์
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11 โครงการกิจกรรมครูประถมรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม 4-5 เมษายน 2561 156,590 คณะครุศาสตร์

12 โครงการเตรียมความพร้อมและแนวทางการวัดและประเมิน

ผลทางพลศึกษา ส�าหรับครูพลศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

28-29 เมษายน 2561 ไม่ใช้งบประมาณ คณะครุศาสตร์

13 โครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต

จิตวิทยา

4 พฤษภาคม 2561 40,350 คณะครุศาสตร์

14 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจิตวิทยาเบื้องต้นแก่นิสิต 

สาขาจิตวิทยา

1 กรกฎาคม 2561 31,980 คณะครุศาสตร์

15 โครงการปรับพื้นฐานและรับขวัญครูประถม 17-18 กรกฎาคม 2561 24,640 คณะครุศาสตร์

16 โครงการปรับพื้นฐานความรู้และสร้างเสริมการเรียนรู้ 

ทางจิตวิทยา

23 กรกฎาคม 2561 34,800 คณะครุศาสตร์

17 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา

31 กรกฎาคม 5 และ  

19 สิงหาคม 2561

22,440 คณะครุศาสตร์

18 โครงการ English camp 25-26 สิงหาคม 2561 94,200 คณะครุศาสตร์

19 โครงการครูประถมอาสาพัฒนาวัด 7 กันยายน 2561 8,100 คณะครุศาสตร์

20 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยท�างานในสายงาน

คอมพิวเตอร์

11 กันยายน 2561 ไม่ใช้งบประมาณ คณะครุศาสตร์

21 โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน กับกรุงธนบุรีศึกษา 17 ตุลาคม 2560 36,950 คณะครุศาสตร์

22 โครงการการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม “ เรียงร้อย

สรรพศาสตร์ ตามรอยบาทพระราชา”

17-18 และ 21-22 

กุมภาพันธ์ 2561

160,700 คณะครุศาสตร์

23 โครงการเรียนรู้ ลงมือ นักศึกษาครูจิตสาธารณะ 5-6 เมษายน 2561 75,000 คณะครุศาสตร์

24 โครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

1 พฤศจิกายน 2560 20,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

25 โครงการการเรียนรู้การบริหารภาครัฐและเอกชน:ระยะที่ 

1 งานตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และงาน

สัมมนาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2560 9,600 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

26 โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา “กิจกรรมนาฏย

ประเพณี:อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ ดนตรีประกอบการ

แสดงโขนในงานพระราชพิธี” ประจ�าปีการศึกษา 2560

14-15พฤศจิกายน 2560 78,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

27 โครงการปัจฉิมนิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 30-31มีนาคม 2561  106,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

28 โครงการสัมมนาวิชาการและวิชาชีพในงานออกแบบ 17-18 พฤษภาคม 2561  27,600 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

29 โครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบนิเทศศิลป์

27 มิถุนายน 2561  25,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

30 โครงการวันสถาปนา วันราชภัฏประจ�าปีการศึกษา 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 507,700 ส�านักกิจการนักศึกษา

31 โครงการปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ 12 -13 กรกฎาคม 2561 84,150 ส�านักกิจการนักศึกษา

32 โครงการกิจกรรมแห่เทียนจ�าน�าพรรษา 22 กรกฎาคม 2561 168,500 ส�านักกิจการนักศึกษา

33 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พิธีมหามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2561 134,165 ส�านักกิจการนักศึกษา

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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34 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นนิสิตใน อัตลักษณ์ 

ส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3

27-28 กรกฎาคม 2561 174,900 ส�านักกิจการนักศึกษา

35 โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 4-10 สิงหาคม 2561 155,600 ส�านักกิจการนักศึกษา

36 โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

- พิธีมอบเข็มพระราชลัญจกร 

- พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่

10 สิงหาคม 2561 689,953 ส�านักกิจการนักศึกษา

37 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการออกก�าลังกาย

9 ตุลาคม –  

30 พฤศจิกายน 2560

3,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

38 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตกรณี

โรคออทิสติก

19 ตุลาคม และ 6-7 

พฤศจิกายน 2560

123,155 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

39 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และโครงการในพระราชด�าริฯ

6 – 8 ธันวาคม 2560 397,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

40 โครงการ “เด็กอ้วนวัยใส ห่วยใยสุขภาพ” 3, 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

41 โครงการ เสริมทักษะการออกก�าลังกายและการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขนหนูในผู้สูงอายุ ชุมชนโรงเรียนวัดราช

สิทธาราม”

11 ตุลาคม 2560 และ  

9 พฤศจิกายน 2560

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

42 โครงการเสริมทักษะด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุส�าหรับชุมชน

22 พฤศจิกายน2560 21,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

43 โครงการ “หนูน้อยวัยใส ห่างไกลฟันผุ” 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

44 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และ

การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์

17 พฤศจิกายน 2560 24,925 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

45 โครงการก้าวสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 21 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

46 โครงการ Office Syndrome รู้ทันป้องกันได้ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

47 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการส่งเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 พฤศจิกายน 2560 27,725 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้น�า 

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นซุมบ้า

7, 10, 14, 17 

พฤศจิกายน 2560

11,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

49 พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2560 42,500 ส�านักกิจการนักศึกษา

50 เดินเพื่อสุขภาพ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 14 มกราคม 2561 176,250 ส�านักกิจการนักศึกษา

51 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

20 - 30 มกราคม 2561 3,570,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

52 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ โคตรจะ EX” 24 มกราคม 2561 69,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

53 กีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 

2561

837,060 ส�านักกิจการนักศึกษา

54 โครงการ “เด็กฝึกงาน & บ้านสมเด็จ Job Fair 2018” 5 เมษายน 2561 13,900 ส�านักกิจการนักศึกษา

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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55 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ เวียดนาม

20 - 26 มิถุนายน 2561 640,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

56 การบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 25 สิงหาคม 2561 62,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

57 โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 21 สิงหาคม 2561 45,200 ส�านักกิจการนักศึกษา

58 เปิดโลกชมรม “BSRU Open Club” 19 กันยายน 2561 162,372 ส�านักกิจการนักศึกษา

59 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรม

นักศึกษากับศิษย์เก่าผู้น�านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9 กันยายน 2561 26,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

60 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1 ตุลาคม 2560 –   

30 กันยายน 2561

60,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

61 โยคะเพื่อสุขภาพ 1 ตุลาคม 2560 –   

30 กันยายน 2561

150,000 ส�านักกิจการนักศึกษา

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน



รายงานประจำาปี  2561 71

แผนกลยุทธ์ ที่3
ด้านการวิจัย

กลยุทธ์ ที่3  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. สนับสนุนและเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์/นักวิจัย/
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย และการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการน�าเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์:ถกประเด็นปัญหา

จากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

7 มิถุนายน 2561 34,400 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย:วิธีการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมและการบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่

13 มิถุนายน 2561 47,200 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

3 โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฎิบัติที่ดีในการ

จัดการเรียนการสอน”ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2561 22,500 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

4 โครงการจัดท�าวารสารระดับบัณฑิตศึกษา ไตรมาส 1- 4 83,400 บัณฑิตวิทยาลัย

5 โครงการจัดท�าวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน  

“วารสารสุริยวาฑิต”

พฤศจิกายน 2560 – 

มกราคม 2561

100,000 วิทยาลัยการดนตรี

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและการ

สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ครั้งที่ 2

พฤษภาคม- มิถุนายน 

2561

40,000 วิทยาลัยการดนตรี

7 โครงการ การเตรียมความพร้อมคณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี

เพื่อก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

1 - 9 สิงหาคม 2561 50,000 วิทยาลัยการดนตรี

8 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรม

ในมนุษย์

มิถุนายน พ.ศ. 2560 -

กันยายน พ.ศ. 2561

138,266 สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

อย่างไรให้ได้ทุน ส�าหรับขอทุนภายนอก

27 มีนาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 โครงการเสวนาวิชาการ  ในหัวข้อเรื่อง “Plagiarism  

โจรกรรมทางวิชาการ”

4 กันยายน 2561 53,130 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 
เป้าประสงค ์

 องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ
แนวทางการดำาเนินงาน

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
3. พัฒนาเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการจัดท�าวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ปีที่ 17 ฉบับที่ 

2 และปีที่ 18 ฉบับที่ 1

1 ตุลาคม 2560 –  

30 กันยายน 2561

260,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

2 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

29-30 มีนาคม 2561 300,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3 โครงการศึกษากิจกรรมเอนไซม์ cellulase, xylanase, 

ß-glucanase จาก Bacillus

1 มิถุนายน – 31 

สิงหาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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4 โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  

(OTOP VILLAGE) กิจกรรมที่ 7-14

8 สิงหาคม- 

8 ตุลาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5 โครงการจัดท�าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 – 

มิถุนายน 2561

784,040 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์(ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น

บ้านสมเด็จโพลล์)

ไตรมาส 1- 4 596,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงาน

วิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (โครงการต่อเนื่อง)

กุมภาพันธ์ 2560 – 

มิถุนายน 2561

270,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 โครงการ การเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการ 

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประจ�าปี 2560

13-15 พฤศจิกายน 

2560

148,450 สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 

ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล  สังคมไทยยั่งยืน” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  อ�าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี

1 มีนาคม 2561 39,960 สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 โครงการ Research Talk ในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การ

ท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่1

14 มีนาคม 2561 23,500 สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก

29 – 30 มิถุนายน 2561 104,580 สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 โครงการประกวดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 

MeThai contest 2018 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา พัฒนา

ชาติไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

31 สิงหาคม 2561 60,630 สถาบันวิจัยและพัฒนา

13 โครงการการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมและเสนอผล

งานวิชาการประจ�าปี ISAGA 2018

9 กรกฎาคม 2561 50,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

14 โครงการประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น........ก้าวไกลสู่สากล”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7 - 8 สิงหาคม 2561 30,200 สถาบันวิจัยและพัฒนา

15 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ในงาน 

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research 

Expo 2018)”

9 – 13 สิงหาคม 2561 232,340 สถาบันวิจัยและพัฒนา

16 โครงการการเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน CEO FORUM :  

สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

28 กันยายน 2561 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน

1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนยุคดิจิทัล  เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการท�างานในศตวรรษที่ 21

อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง     
 

 ครุศาสตร์             296,630

2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์  ครุศาสตร์  139,800

3 รูปแบบการให้ค�าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของ
นักศึกษา  

อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค�า   ครุศาสตร์   151,450

4 การศึกษานาฏยศิลป์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ท้อง
ถิ่น : กรณีศึกษา ฟ้อนดาบและวิถีชุมชนของชาว
ไทใหญ่

อาจารย์เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร        
 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

130,000

5 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่านิยมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่าน
มุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรม

อ.เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ   มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

112,300

6 ประเพณีสิบสองเดือนชาวไตในประเทศไทย : กรณี
ศึกษา การฟื้นฟูประเพณีปอยต้นหอลม วัดม่วยต่อ

ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช        
 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

288,000

7 การพัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยวของไทย กรณี
ศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ

อ.กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

60,000

8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดในสถานี
บริการน�้ามัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิศิษฐ์  ช�านาญนา      วิทยาการจัดการ      60,000

9 การศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ขาเข้าการเลี้ยงแพะเนื้อของ 
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ อ�าเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานีและกลุ่มธนาคารแพะ จังหวัด
สมุทรสาคร

ผศ.นิตยา  มณีวงศ์   
 

วิทยาการจัดการ 62,000

10 โมเดลการตลาดสัมพันธภาพและการรับรู้คุณภาพ
การบริการของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ใน
จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี    วิทยาการจัดการ   158,000

11 อิทธิพลสารช่วยแตกตัวชนิดต่าง ๆ  และวิธีการใส่
ในต�ารับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแกรนูลและ
ยาเม็ดสมุนไพรจันทลีลา

รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา        
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000

รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายในสำาหรับอาจารย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านที่3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำาไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ 

1. องค์ความรู้จากการวิจัยน�าไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
2. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนากระบวนการในการน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ในเชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และสู่การน�าไปใช้ประโยชน์จริง
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12 การพัฒนาแผ่นมาร์คหน้าชะลอวัยจากสารโปรติโอ
ไกลเคนสกัดจากกระดูกอ่อนของปลาสลิด

ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 496,650

13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับรู้มโนภาพแห่ง
ตนของนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,000

14 ระบบแนะน�าสถานที่ฝึกงานเชิงพื้นที่ตามความถนัด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึกงาน 
ด้วยเทคนิค Responsive Web Design

อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000

15 ประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจ
กับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิมพร  พลดงนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,000

16 การพัฒนาโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์

อาจารย์อมรรัตน์  ค�าบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

17 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทวา
นาเดตและการประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 299,000

18 การศึกษาการลดสารพิษตกค้างในใบกะเพราโดยใช้
ถ่านหุงต้มเป็นตัวดูดซับสารพิษ 

ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,020

19 การศึกษาประสิทธิภาพการลดการกัดกร่อนโลหะ
ทองแดง  โดยใช้สารละลายยูเจนอล

อาจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 149,500

20 การพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง รอก ส�าหรับใช้ใน
การสอนในรายวิชาฟิสิกส์

อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

21 การจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีของห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000

22 การขยายพันธุ์และการตรวจสอบเพศมะละกอใน
สภาพปลอดเชื้อ

อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130,900

23 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการ
ศึกษาท�างาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเรือน

ผศ.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

24 การออกแบบและสร้างระบบชั่งน�้าหนักและวัดส่วน
สูงอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

25 รถกลิ้งนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,000

26 กรรมวิธีการผลิตน�้ามันพืชที่มีวิตามินอีและแกมม่า
ออริซานอลสูงจากร�าข้าวโดยใช้อัลตราซาวด์ช่วย
สกัดและการประยุกต์ใช้ในสลัดครีมเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย    
   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97,300.00

27 ความสัมพันธ์ของโมดูลัสของแรงบีบอัดแบบไอ
เซนโทรปิกของไบโอดีเซล (เอทิลเอสเทอร์)กับองค์
ประกอบทางเคมีจากตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์

ผศ.ดร.สุริยา  พันธ์โกศล   
   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 298,000

28 การศึกษาเชิงทดลองและเชิงเคมีคอมพิวเตอร์ของ
การดูดซับเมทิลีนบลูบนเส้นผมเพื่อการประยุกต์ใน
การบ�าบัดน�้าเสีย

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม   
  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างพลังงานต�่าส�าหรับ
ผู้สูงอายุ

อาจารย์วิชชุมา  เตชะสิริวิชัย   
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 135,000

30 การพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบส�าหรับการบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตร

อาจารย์พรชัย  พรหฤทัย   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 299,000

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน
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31 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน  ชุมชนเผ่า
ส่วย  ต�าบลปราสาท  อ�าเภอห้วยทับทัน  จังหวัด
ศรีสะเกษ

อาจารย์อาวุธ  หงส์ศิริ   
   
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000

32 คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาค
การเกษตร 4.0 : อุตสาหกรรมเกษตร  อ�าเภอ
อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  แต้มแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงไขมันต�่าเพื่อสุขภาพ
พร้อมรับประทาน

อาจารย์สุดา  ชูถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,000

34 น�้าแกงไทยยอดนิยมลดพลังงาน    และเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการรูปแบบเม็ดคาเวียร์โมเลกุลลา

อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 161,700

35 วิธีฮิวริสติกส�าหรับการจัดเส้นทางพาหนะเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา: บริษัทผ้าม่าน

อาจารย์วรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000

36 การศึกษาอุณหภูมิวิกฤตของตัวน�ายวดยิ่ง 
YBa5Cu6Ox ที่โด๊ปด้วยFe2O3

อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000

37 การศึกษาดนตรีของชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา  กลองก้นยาว  อ�าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผศ.ถาวร  วัฒนบุญญา  วิทยาลัยการดนตรี  150,000

38 นวัตกรรมการเรียบเรียงดนตรีร่วมสมัย : กรณี
ศึกษาเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

อาจารย์พนัง  ปานช่วย        
 

วิทยาลัยการดนตรี              100,000

39 การสร้างสรรค์ทางเดี่ยวขิม เพลงพญาโศก สามชั้น 
ตามรูปแบบการบรรเลงของครูมนตรี ตราโมท

อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย   
   

วิทยาลัยการดนตรี            60,000

40 ระเบียบวิธีการถนอมเส้นเสียงในการใช้เสียง เพื่อ
การขับร้องเพลงไทยสมัยนิยมเพื่อป้องกันโรคจาก 
การเสื่อมของเส้นเสียง

ผศ.ธิติ  ทัศนกุลวงศ์    วิทยาลัยการดนตรี 300,000

รวม 5,711,250

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน

1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้อง

ถิ่นอ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ�าหน่ายในเชิง

พาณิชย์

อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

402,600

2 การพัฒนาเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์แบบหัวพิมพ์

เจาะกระดาษความเร็วสูงเพื่อผลิตหนังสืออักษร

เบรลล์ส�าหรับคนตาบอด

อาจารย์นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

507,300

3 การแปรรูปเครื่องดื่มเยลลี่จากข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่

เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม อาหารส่งเสริมสุขภาพ

และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

507,400

4 ฤทธิ์ทางเภสัชโภชนาและฤทธิ์ต้านการก่อกลาย

พันธุ์ของสารสกัดร�าข้าวมะลิแดง

ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

432,600

5 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) ประเด็น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ผศ.ดร. วรรณรา
ชื่นวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

577,700

6 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การน�าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์

ผศ.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ 396,900

7 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่

ยับยั้งกระบวนการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเอชไอวี 1 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสมุนไพรส�าหรับรักษาผู้ที่ติด

เชื้อเอชไอวี 1

อาจารย์สถิตย์  พันวิไล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

151,900

8 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรม

การเรียนรู้แบบน�าตนเองของนักศึกษาครู

อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา คณะครุศาสตร์ 231,000

9 การประยุกต์ใช้เป็นเมมเบรนผลิตแก๊สสังเคราะห์

และขั้วแอโนดในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง 

ของ Sr2(Fe,Co)MoO6-d และSr2(Fe,Ni)

MoO6-d.”

ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

496,500

10 การพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PLA กับ TPS 

ย่อยสลายทางชีวภาพส�าหรับ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

แบบ3 มิติ

อาจารย์ปิยะ รนต์ละออง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

896,000

11 ศิลปะการแสดงฝั่งธนบุรีในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ปัทมา   วัฒนพานิช คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

596,900

12 การพัฒนารถสมาร์ทวีลแชร์ควบคุมการท�างานด้วย

สมาร์ตโฟนและประจุไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

863,000

รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายนอกสำาหรับอาจารย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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13 การออกแบบการลดแรงหนืดค็อกกิ้งในเครื่อง

ก�าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวรโดย วิธีไฟไนท์

เอลิเมนต์

อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

287,000

14 การเตรียมและศึกษาสมบัติทางด้านแม่เหล็ก

และโครงสร้างของอนุภาคระดับนาโนเมตรของ 

Mn0.5Zn0.5F2O4/CaCO3  ด้วยวิธีตกตะกอน

ร่วม กับวิธีทางเซรามิคเพื่อเป็นแนวทางในการ

รักษามะเร็งในอนาคต

อาจารย์อนุวัฒน์ หัสดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

376,900

15 การพัฒนาครีมรวดเท้าน�้ามันไพลในรูปไมโครพาร์

ทิเคิลไขมันแข็งเพื่อบรรเทาอาการปลายประสาท

อักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

ผศ.ดร.ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2,000,000

16 การศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,009,120

17 แบบจ�าลองการเลี้ยงหอยแมลงภู่:เครื่องมือการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�าหรับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงหอย 

ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

600,000

รวม 10,332,820

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอดของผู้ปฏิบัติ

ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง  ในจังหวัด

ลพบุรี

นางสาวสุกัญญา  กันนุฬา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000

2 การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มี

ศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Fusarium  solani

นางสาวศิริพร  พุ่มไสว                                      
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000

รวม 20,000

รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายในสำาหรับนิสิต ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ดำาเนินงาน จำานวนเงิน
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แผนกลยุทธ์ ที่4
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

กลยุทธ์ ที่4  การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค ์ 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ
แนวทางการดำาเนินงาน

1. มีการน�าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบให้เปล่า
 และการน�ามาซึ่งรายได้



ANNUAL  REPORT  2018 80

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา

และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 4 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 กุมภาพันธ์ –  

4 มีนาคม  2561

1,910,225 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือ

ข่ายอาเซียน

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หนังสือนิทานเล่มเล็ก” 

ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 20,000 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อบริการ

วิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ปีการศึกษา 2560 19,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4 โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะปฏิบัติการ เรื่อง การ

อนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ

27 พฤศจิกายน 2560 26,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5 โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพครั้ง

ที่ 4

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561

500,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

6 โครงการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ประจ�าปี 2561

18-19 มกราคม 2561 10,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

7 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

20 มกราคม 2561 23,900 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

8 โครงการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายของเห็ดราและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าชุมชนอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มีนาคม–กรกฎาคม2561 150,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 โครงการน�าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ประจ�าปีงบประมาณ 2561

26 มีนาคม  –  

23 สิงหาคม 2561

640,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 โครงการส่งเสิรมบริหารรัฐกิจบริการวิชาการเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชน : การพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านสืบสาน

วิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ระยะที่ 1 วันที่21-22,24 

ธันวาคม2560  ระยะที่ 

2 วันที่ 14-15 มกราคม 

2561  ระยะที่ 3 วันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2561

100,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เป้าประสงค ์ 

สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง
แนวทางการดำาเนินงาน

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนเครือข่าย และสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดสัญจร” 21 - 22 มิถุนายน 2561 26,974.52 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการ

วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ครั้งที่ 2  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 พฤศจิกายน -  

9, 16 ,23 ธันวาคม 

2560

298,760 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน
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3 โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน น�าไป

สู่การสร้างและพัฒนาตลาดบริการที่ครบวงจรและการอบรม

เชิงปฏิบัติการโครงการการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อ

น�าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

14-16 ธันวาคม 2560 

15-16 มกราคม 2561

350,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การการน�าแนวพระบรม

ราโชบาย มาปฏิบัติในการน�าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้

ชุมชนเพื่อการน�าอัตลักษณ์ของชุมชนไปสู่การแปรรูปและการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชน

30-31 กรกฎาคม และ 

1-2 สิงหาคม 2561

200,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและ

เครือข่ายในด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

พฤศจิกายน 2560-

สิงหาคม 2561

1,000,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

6 โครงการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานปี 2560 และการ

ติดตามประเมินผลพื้นที่การจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มี

แหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2561

พฤศจิกายน 2560- 

สิงหาคม 2561

500,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
เป้าประสงค ์ 

พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวทางการดำาเนินงาน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยระบบ Teacher – Coaching  Research Based Learning Stem Education             
3. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ให้มีทักษะปฏิบัติสู่มืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และด้านดนตรี
4. อบรมผู้สูงอายุในการป้องกันดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ STEM Education

23-24 ธันวาคม  2560 525,200 คณะครุศาสตร์

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านค่าย

วิชาการเชิงบูรณาการ

22-26 มกราคม 2561 458,180 คณะครุศาสตร์

3 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน 

เขียนภาษาไทย

9-10 มีนาคม  2561 229,950 คณะครุศาสตร์

4 โครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก 10-11 มีนาคม  2561 353,220 คณะครุศาสตร์

5 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนี่องมาจากพระราชด�าริ

และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

26-28 มีนาคม  2561 702,565 คณะครุศาสตร์

6 โครงการเสริมสร้างความสามารถการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาส�าหรับครู

26-27 พฤษภาคม 2561 260,680 คณะครุศาสตร์

7 โครงการค่ายบูรณาการวิชาการพัฒนานักเรียนผู้น�า 8-10 มิถุนายน 2561 544,568 คณะครุศาสตร์

8 โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 2 21-22 กรกฎาคม 2561 473,000 คณะครุศาสตร์

9 โครงการถอดบทเรียนและประเมินโครงการ 11 สิงหาคม 2561 356,970 คณะครุศาสตร์

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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10 โครงการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่

ชั้นเรียน ครั้งที่ 3 “Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชั้นเรียน

20 มกราคม และ  

3 กุมภาพันธ์ 2561

62,700 คณะครุศาสตร์

11 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษด้วยเกมส์และเพลง

10 ,17 กุมภาพันธ์ 2561 58,800 คณะครุศาสตร์

12 การพัฒนาข้อสอบและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

จัดการข้อสอบและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

10 ,17 กุมภาพันธ์ 2561 34,600 คณะครุศาสตร์

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคนิค

การใช้สื่อและเทคโนโลยีบูรณาการสะเต็มศึกษาในห้องเรียน 

4.0 โดยใช้กระบวนการ PLC

11 , 18 กุมภาพันธ์ 

2561

68,900 คณะครุศาสตร์

14 โครงการอบรมปฏิบัติการการคัดกรอง การสร้างเสริม

พฤติกรรมและการสื่อสาร ส�าหรับเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน

18 มีนาคม  2561 49,400 คณะครุศาสตร์

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะ 

ครั้งที่ 3 เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์สู่การจัดการ

เรียนการสอน

23 , 30 มีนาคม  2561 100,000 คณะครุศาสตร์

16 โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560:มิติใหม่ทางการศึกษา ระยะที่ 1

15-16 มีนาคม  2561 

20 เมษายน 2561

98,264 คณะครุศาสตร์

17 โครงการพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ STEM 

EDUCATION

9-10 มิถุนายน 2561 77,880 คณะครุศาสตร์

18 โครงการเสริมสร้างความสามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

ส�าหรับครู ยุคไทยแลนด์ 4.0

14-15 กรกฎาคม 2561 381,360 คณะครุศาสตร์

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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แผนกลยุทธ์ ที่5
ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ที่4  การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค ์ 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อน�าศิลปวัฒนธรรม
สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

แนวทางการดำาเนินงาน
1. พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี 
2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีการน�าความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสร้างผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 

ประจ�าปี  2560

3 พฤศจิกายน 2561 122,150 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

2 โครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

ในต่างประเทศ

6 – 10 ธันวาคม 2561 35,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

3 โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 12 ธันวาคม60 /27 

มกราคม61

71,800 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม 

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ้องกั๋ง วรรณกรรมแปล 

ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”                                                                             

18 มกราคม 2561 91,250 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

5 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม 

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ภูมินาม บางยิงเรือ”

5 กุมภาพันธ์ 2561 10,000 ส�านักศิลปะฯ/สน.บางยี่เรือ

6 โครงการลานบ้าน…ลานวัฒนธรรม    กิจกรรมการแสดงวง

ดนตรี “บรรเลงศิลป์ วัฒนธรรมสุนทรีย”

21 /28 กุมภาพันธ์ 

2561 ,  2/7/14/21/28 

มีนาคม 61 , 

4/11/18/25 เมษายน 

2561

19,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม/

วิทยาลัยการดนตรี

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย  

ร่วมใส่ใจป้องกันอัคคีภัย

14 มีนาคม 2561 17,400 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

8 โครงการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์”สงกรานต์ 

บ้านสมเด็จฯ” ประจ�าปี 2561

10 เมษายน 2561 129,250 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

9 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 10 เมษายน 2561 23,400 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

10 โครงการจัดท�ามาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน  

เรื่อง แนวทางการบริหารงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผ่านการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

14 – 18 พฤษภาคม 

2561

60,050 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

11 โครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 150 ปี สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน

28 – 29 พฤษภาคม  

2561

291,994 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักสูตรธนบุรีศึกษา 27-28 มิถุนายน

3-4กรกฎาคม 2561

49,200 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการรักษาศีลอุโบสถ และการ

ปฏิบัติตน  เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบวชเนกขัมมะ

18 – 19 กรกฎาคม 

2561

307,600 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 

และการบริหารความเสี่ยง

1 – 2 สิงหาคม 2561 19,200 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม/ 

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

15 โครงการครุศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ไหว้ครูและครอบครูศิลปะ ประจ�าปี 2560

15-16 พฤศจิกายน 

2561

20,000 คณะครุศาสตร์

16 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม

27 มกราคม 2561 10,000 คณะครุศาสตร์

17 โครงการเทคโนบ้านสมเด็จสืบสานวัฒนธรรมไทย อุ่นไอรัก 

คลายความหนาว

23 กุมภาพันธ์ 2561 2,280 คณะครุศาสตร์
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18 โครงการ “ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ส�าหรับนักศึกษาจีน  ครั้งที่ 3”

วันที่24-25 กุมภาพันธ์ 

2561  

130,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

19 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 20 – 23 มกราคม 2561 178,440 วิทยาลัยการดนตรี

20 โครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ปีการศึกษา 2560 21 – 22 กุมภาพันธ์ 

2561

120,000 วิทยาลัยการดนตรี

21 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “สุริยวาฑิตเสวนา 

ครั้งที่ 2 : 9 ทศวรรษ ครูสุรินทร์  สงค์ทอง”

17 มิถุนายน 2561 80,000 วิทยาลัยการดนตรี

22 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

23 ปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การท�างาน ปีการศึกษา 2560 24 มกราคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม   
เป้าประสงค ์ 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
แนวทางการดำาเนินงาน

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
2. สนับสนุนการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน 
3. สนับสนุนการให้บริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและ

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น

23 ธันวาคม 2560 96,400 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

2 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อความ

เข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 32

3 มีนาคม 2561 49,400 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

3 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การออกแบบผลิตภัณฑ์”

31 มีนาคม 2561 30,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 8 - 31 กรกฎาคม 2561 144,200 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีชุมชนชาติพันธุ์ลาวเพิ่ม

มูลค่าผ้าทอรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

5 – 7 เมษายน 2561 125,460 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

6 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อความ

เข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 33

21 กรกฎาคม 2561 10,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ 2   กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทย

5 สิงหาคม 2561 84,500 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตราสัญลักษณ์ 

บนผลิตภัณฑ์ชุมชน

11 สิงหาคม 2561 30,968.90 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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9 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  

25–26 สิงหาคม  2561 148,890 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง

ที่ 4 กิจกรรมการเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิปัญญา 

เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

30 สิงหาคม 2561 154,208 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และโครงการในพระราชด�าริฯ

6 – 8 ธันวาคม 2560 397,800 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เป้าประสงค ์ 

มหาวิทยาลัยจัดท�าโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดำาเนินงาน

1. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

เกษตรอินทรีย์  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

23 – 24 มิถุนายน 2561 70,000 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม /

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

2 โครงการครุศาสตร์สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระรา

ขด�าริ ปฐมวัยตามรอยพ่อ

1-2 กุมภาพันธ์ 2561 70,486 คณะครุศาสตร์

3 โครงการครุศาสตร์สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ

28 มีนาคม 2561 20,000 คณะครุศาสตร์

4 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ 12 กรกฎาคม 2561 22,000 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5 โครงการวิทยาศาสตร์อาสา สืบสานงานของพ่อ  

สานต่อความพอเพียง” 

12-14 พฤษภาคม 2561 195,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

6 โครงการสืบสานประเพณี ลงแขกด�านา ลงแขกเกี่ยวข้าว 21 สิงหาคม 2561 33,100 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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แผนกลยุทธ์ ที่6
ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ที่6  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค ์  

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดำาเนินงาน

1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท�างานและเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
3. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
6. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
7. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
8. ส่งเสริมการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
9. จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และด�าเนินการ
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

17-18 ตุลาคม 2560 852,035 กองบริหารงานบุคคล

2 โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

21 พฤศจิกายน 2560 68,648 งานพัสดุ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานด้านการเงิน

21 มีนาคม 2561 50,600 กองคลัง

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อม 

การตรวจสอบยุค 4.0 ระยะที่ 1 -ระยะที่ 2

13,16 พฤศจิกายน 

2560 

41,879.95 หน่วยตรวจสอบภายใน

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 กันยายน 2561  52,500 หน่วยตรวจสอบภายใน  

6 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาส 3 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย

7 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณ ไตรมาส 3 20,000 บัณฑิตวิทยาลัย

8 โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ไตรมาส 3 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย

9 โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไตรมาส 3 10,000 บัณฑิตวิทยาลัย

10 โครงการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ

วิทยาลัยการดนตรี และการจัดท�าแผนภายใต้แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2565

18 กรกฎาคม 2561 

และวันที่ 29 สิงหาคม 

2561  

41,100 วิทยาลัยการดนตรี

11 โครงการจัดท�าและบริการวิชาการสวนสมุนไพร

เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30 ตุลาคม 2560 – 30 

กันยายน 2561

725,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

12 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ชมรมพัฒนานิสิต สร้างจิต

สาธารณะเพื่อการบริการวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11-14 พฤศจิกายน2560 100,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

การด�าเนินการผลิตและคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015

2 มีนาคม 2561 4,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคลังสินค้า

ในระบบโลจิสติกส์ 4.0

26 กุมภาพันธ์ 2561 4,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�า

และการท�างานเป็นทีมส�าหรับงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

ในยุค 4.0

24-25 มีนาคม 2561 77,280 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของบัณฑิต

สายอุตสาหกรรมศาสตร์

12 มีนาคม 2561 4,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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17 โครงการค่ายระดับอุดมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปีงบประมาณ 

2561

29 มิถุนายน –  

1 กรกฎาคม 2561

74,100 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

18 โครงการจัดท�าและบริการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

22-31 สิงหาคม 2561 70,560 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ผลการด�าเนินงานการขับ

เคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562  

(ฉบับปรับปรุง)  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  

30 ตุลาคม 2560 90,620 กองนโยบายและแผน

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการ

บริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ ของผู้บริหารและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

8 มกราคม 2561 34,800 กองนโยบายและแผน

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

15-17 กุมภาพันธ์  

2561

94,250 กองนโยบายและแผน

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดท�าแผน

กลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565”

13 ,15 มีนาคม 2561  149,400 กองนโยบายและแผน

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนและ 

งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

21-22 พฤษภาคม 2561  268,800 กองนโยบายและแผน

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ ส�านักงานอธิการบดี  ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562”

19 มิถุนายน 2561 6,475 กองนโยบายและแผน

25 โครงการ “ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ�าปีงบประมาณ 2561”

ไตรมาส 1-4 71,400 กองนโยบายและแผน

26 โครงการประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน  

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1-4 1,933 กองนโยบายและแผน

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เป้าประสงค์  

1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ

แนวทางการดำาเนินงาน
1. วางแผนกรอบอัตราก�าลังของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพความสนใจ และความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
4. จัดท�าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
5. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ
6. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career-Path)

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหาร

งานบุคคล  ประจ�าปีงบประมาณ 2561

20–22 มกราคม 2561 77,900 กองบริหารงานบุคคล

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรเพื่อผลักดันส�านักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน

14 – 16 มิถุนายน 2561 36,600 กองบริหารงานบุคคล

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ากรอบอัตรา

ก�าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 2565

20 กันยายน 2561 11,825 กองบริหารงานบุคคล

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การค�านวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ”

30 สิงหาคม –  

1 กันยายน 2561 

130,000 กองอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับ

เพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ”

19 กันยายน 2561 48,000 กองอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม

6 โครงการหลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติบ้านชั้นเดียวอย่าง

ละเอียด การค�านวณปริมาณวัสดุ และถอด BOQ แบบ Real 

Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder 2 

4–5 พฤศจิกายน 2560 16,326 กองอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม

7 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ในองค์กร 13 กรกฎาคม 2561 25,533 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 โครงการ “สัมมนาการบริหารจัดการ ห้องสมุดอย่างมี 

ส่วนร่วม”

23 กรกฎาคม 2561 29,975 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud 

Computing) รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น 

ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 19 

มีนาคม 2561 รุ่นที่ 2 

วันที่ 20 มีนาคม 2561 

รุ่นที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 

2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 22 

มีนาคม 2561

40,000 ส�านักคอมพิวเตอร์

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยระบบ Office 365 

Education ส�าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2

30  พฤษภาคม 2561  

31  พฤษภาคม 2561

20,000 ส�านักคอมพิวเตอร์

11 โครงการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ 

Android

25-26 กรกฎาคม 2561 25,000 ส�านักคอมพิวเตอร์

12 การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์

ส�าหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress

6-7 สิงหาคม 2561 15,000 ส�านักคอมพิวเตอร์
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13 การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม 

Moodle รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3

20  มิถุนายน 2561  

21  มิถุนายน 2561 

22  มิถุนายน 2561

30,000 ส�านักคอมพิวเตอร์

14 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการ

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับคณาจารย์และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ�าปีการ

ศึกษา 2560”

19–25 พฤษภาคม 

2561

196,100 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

15 โครงการศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือด้าน

วัฒนธรรม วิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ 

National Pingtung University, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

10–13 พฤษภาคม 

2561

80,000 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ 

เครือข่ายอาเซียน

16 โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฎิบัติการ “การเขียนผลงาน

วิชาการเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ”

วันที่19-20 ธันวาคม  

2560

13,040 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

17 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน:เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเชิง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 and Beyond

18 มิถุนายน 2561 

26-29 มิถุนายน 2561

313,100 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

18 โครงพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์

นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

21 - 25  พฤษภาคม 

2561

60,000 วิทยาลัยการดนตรี

19 โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านการวิจัยและการเขียนเอกสารการสอน

1 ธันวาคม 2560 –  

30 เมษายน 2561

121,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร 27 เมษายน 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจ�าลองสถานการณ์

เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการวิศวกรรมการผลิต 

และโลจิสติกส์ ขั้นต้น”

7 มิถุนายน 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2561 (ปีที่ 3) 

หลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 19 

ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค กรุงเทพฯ

20-21 มิถุนายน 2561 15,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

23 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ในด้านการปฏิบัติงาน

22-23 มกราคม 2561 19,600 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

24 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน

ด้านการปฏิบัติงาน(การสร้างความรู้ความเข้าใจและการน�าไป

สู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณ)

28 กุมภาพันธ์ 2561 12,340 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

25 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มผล

สัมฤทธิ์ในด้านการปฏิบัติงานการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความ

เข้าใจในการปฏิบัติงานจริง

5-6 พฤษภาคม 2561 74,760 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

26 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มผล

สัมฤทธิ์ในด้านการปฏิบัติงาน (การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาระงานตามหน้าที่)

8 สิงหาคม 2561 6,740 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์  

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล
แนวทางการดำาเนินงาน

1. การสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพ

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ

8-9 พฤษภาคม 2561 87,000 คณะครุศาสตร์

2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ�าปี

การศึกษา 2560

26 มิถุนายน และ  

6 สิงหาคม 2561

1,578 คณะครุศาสตร์

3 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่  ปี 2561 27 - 31 มีนาคม และ  

1 เมษายน 2561

62,390 วิทยาลัยการดนตรี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) 

16 พฤษภาคม 2561 6,300 วิทยาลัยการดนตรี

5 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้รายวิชาแกน (พื้นฐานวิทยาลัย) และภาควิชาดนตรี

ตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ประจ�าปีการศึกษา 2560

31 พฤษภาคม 2561  24,400 วิทยาลัยการดนตรี

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อการ

ประกันคุณภาพ”

6 กรกฎาคม 2561 

และ19 - 20 กรกฎาคม 

2561

21,600 วิทยาลัยการดนตรี

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)”

16-17 พฤษภาคม2561 73,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

8 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 62,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 โครงการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก�ากับ

ติดตามการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเพื่อ

ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

7-8 มิถุนายน 2561 19,680 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเขียนรายงานผลการ

ด�าเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร”

8 มิถุนายน 2561 41,300 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจ�า

ปีการศึกษา 2560

2-6, 11 กรกฎาคม2561 9,700 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

12 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 30,000 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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13 โครงการอบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561 20,300 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการด�าเนินการ

และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560

18 พฤษภาคม 2561 9,700 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค ์  

มีการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่ 1  โรงเรียนสาธิต
แนวทางการดำาเนินงาน

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร IEP (Intensive English Program) ในระดับประถมศึกษา 
หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ
 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ 2  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
แนวทางการดำาเนินงาน

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และสิ่งเอื้ออ�านวยความสะดวก
3. จัดตั้งหน่วยงานในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งวิทยาเขต

หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา
แนวทางการดำาเนินงาน

1. พัฒนาหน่วยงานด้านภาษาให้เป็นศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนที่ได้มาตรฐาน
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสอนทักษะภาษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด้านภาษาให้เพียงพอต่อการให้บริการ
4. พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
แนวทางการดำาเนินงาน

1. พัฒนาหน่วยงานด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของส�านักงานอธิการบดีที่ได้มาตรฐาน
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
3. พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5. ประสานความร่วมมือในด้านกิจกรรมการหารายได้จากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน

1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าดนตรีบ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 18 มีนาคม 2561 50,000 วิทยาลัยการดนตรี

2 โครงการประชุมสัมมนาศิษย์เก่าเอกดนตรี บ้านสมเด็จฯ  

ครั้งที่ 2

23 กันยายน 2561 41,000 วิทยาลัยการดนตรี

3 โครงการประชุมเพื่อสรุปผลงานประจ�าปี 12 ตุลาคม 2560 16,800 โรงเรียนสาธิต

4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือประจ�าปีการศึกษา 2560 30 ตุลาคม - 

1 พฤศจิกายน 2561

183,000 โรงเรียนสาธิต

5 โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 4 พฤศจิกายน 2560 21,875 โรงเรียนสาธิต

6 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

12-14 ธันวาคม 2560 693,400 โรงเรียนสาธิต

7 โครงการภาษาอาเซียน 4 พฤศจิกายน - 

20 ธันวาคม 2560

27,000 โรงเรียนสาธิต

8 โครงการวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2560 20,000 โรงเรียนสาธิต

9 โครงการวันเด็ก 12 มกราคม 2561 80,000 โรงเรียนสาธิต

10 โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2561 28,000 โรงเรียนสาธิต

11 โครงการวันเกียรติยศ 9 กุมภาพันธ์ 2561 10,486 โรงเรียนสาธิต

12 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 5-7 มีนาคม 2561 141,000 โรงเรียนสาธิต

13 โครงการปัจฉิมนิเทศ 20 มีนาคม 2561 38,400 โรงเรียนสาธิต

14 โครงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สิงคโปร์ 17-25 มีนาคม 2561 1,438,079 โรงเรียนสาธิต

15 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพอาจารย์โรงเรียนสาธิต 22-23 มีนาคม 2561 28,450 โรงเรียนสาธิต

16 โครงการวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561 7,400 โรงเรียนสาธิต

17 โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม 

2561

356,391 โรงเรียนสาธิต

18 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 7-9 พฤษภาคม 2561 294,000 โรงเรียนสาธิต

19 โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 9 มิถุนายน 2561 23,429 โรงเรียนสาธิต

20 โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

14-27 มิถุนายน 2561 14,650 โรงเรียนสาธิต

21 โครงการวันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2561 14,500 โรงเรียนสาธิต

22 โครงการวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561 20,000 โรงเรียนสาธิต

23 โครงการภาษากับวัฒนธรรม 28-29 มิถุนายน 2561 25,200 โรงเรียนสาธิต

24 โครงการแห่เทียนพรรษา 25 กรกฎาคม 2561 29,200 โรงเรียนสาธิต

25 โครงการแข่งขันหุ่นยนตร์ 3-5 สิงหาคม 2561 49,700 โรงเรียนสาธิต

26 โครงการวันวิทยาศาสตร์ 6-17 สิงหาคม 2561 12,000 โรงเรียนสาธิต

27 โครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 6 สิงหาคม 2561 550 โรงเรียนสาธิต

28 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 7, 23 สิงหาคม 2561 3,950 โรงเรียนสาธิต

29 โครงการนิทรรศการประวัติศาสตร์ 9 สิงหาคม 2561 5,000 โรงเรียนสาธิต
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30 โครงการวันแม่ 10 สิงหาคม 2561 49,750 โรงเรียนสาธิต

31 โครงการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 19 สิงหาคม 2561 14,000 โรงเรียนสาธิต

32 โครงการทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2561 41,000 โรงเรียนสาธิต

33 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 24 สิงหาคม 2561 391,240 โรงเรียนสาธิต

34 โครงการประกวดมารยาท 26 สิงหาคม 2561 4,600 โรงเรียนสาธิต

35 โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาและประวัติศาสตร์ 28 สิงหาคม 2561 4,700 โรงเรียนสาธิต

36 โครงการประวัติศาสตร์สัญจร 13 กันยายน 2561 159,420 โรงเรียนสาธิต

37 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 14,833 โรงเรียนสาธิต

38 โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี ภาคเรียนที่ 1 61,300 โรงเรียนสาธิต

39 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 9,000 โรงเรียนสาธิต

40 โครงการเพชรยอดภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 7,000 โรงเรียนสาธิต

41 โครงการเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ 30 กันยายน 2561 2,300 โรงเรียนสาธิต

42 โครงการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของอู่ทองทวารวดี เมษายน - สิงหาคม 

2561

18,940 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

43 โครงการตั้งศาลพระภูมิและศาลตา-ยาย 5 เมษายน 2561 งบจากการบริจาค ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

44 โครงการการจัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารหอพัก

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร 

18 กันยายน 2561 500,000 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ลำาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด จำานวนเงิน หน่วยงานที่ดำาเนินงาน
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ผลการประเม ิน
ค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระด ับสถาบ ัน
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า

2 5 6 0
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ร า ย ง า น ผ ล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2560
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า

เนื่องด้วย ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง

และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพจาก 5 องค์ประกอบ  และ 13 ตัวบ่งชี้ ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับ

สถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด�าเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 

2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560                 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามการวิเคราะห์

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ�าแนกรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ เปรียบ

เทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 

 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ�าแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ 

และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560  

 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อการพัฒนาคุณภาพระดับ

สถาบันที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 1
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2560

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม      3.17

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.46

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำาสถาบันที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ      2.43

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.81

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์     5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.85

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำาและนักวิจัย 3.78

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.21

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.14

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.71

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.29
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2560  
จำาแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ

องค์ประกอบ
คุณภาพ

ตัว
บ่ง
ชี้

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดำาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดำาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

ปัจจัย
นำาเข้า กระบวนการ ผลผลิต

หรือผลลัพธ์
คะแนน
เฉลี่ย

องค์ประกอบที่  1 
การผลิตบัณฑิต 5

1.2 (3.46)
1.3 (2.43)

1.4 (5.00)
1.5 (5.00) 1.1 (3.17) 3.81 การดำาเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่  2 
การวิจัย 3 2.2 (3.85) 2.1 (5.00) 2.3 (3.78) 4.21 การดำาเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่  3 
การบริการวิชาการ 1 - 3.1 (5.00) - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  4 
การทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

1 - 4.1 (5.00) - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 3 -

5.1 (5.00)
5.3 (5.00) - 4.71 การดำาเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.25 5.00 3.70 4.29 การดำาเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน
การ

ดำาเนินงาน
ระดับพอใช้

การ
ดำาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดำาเนินงาน

ระดับดี
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จำาแนกรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ผลการประเมินฯ

ปีการศึกษา 
2558

คะแนน
ผลการประเมินฯ

ปีการศึกษา 
2559

คะแนน
ผลการประเมินฯ

ปีการศึกษา 
2560

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       3.05 3.16 3.17

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.97 3.22 3.46

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำาสถาบันที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 1.87 2.13 2.43

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี      5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.18 3.70 3.81

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์    5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.69 4.49 3.85

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำาและนักวิจัย 3.15 4.37 3.78

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.28 4.62 4.21

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.89 4.04 4.14

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  และคณะ 4.00 4.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.30 4.35 4.71

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 3.97 4.26 4.29
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ส่วนที่ 4

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จำาแนกตามการวิเคราะห์
ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบเปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2558 – 2560  

องค์ประกอบคุณภาพ ปีการ
ศึกษา

จำานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดำาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดำาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

ปัจจัย
นำาเข้า

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์
คะแนน
เฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต

2558 5 2.42 4.00 3.05 3.18 การดำาเนินงานระดับพอใช้

2559 5 2.67 5.00 3.16 3.70 การดำาเนินงานระดับดี

2560 5 2.95 5.00 3.17 3.81 การดำาเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย

2558 3 4.69 5.00 3.15 4.28 การดำาเนินงานระดับดี

2559 3 4.50 5.00 4.37 4.62 การดำาเนินงานระดับดี

2560 3 3.85 5.00 3.78 4.21 การดำาเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ

2558 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

2559 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

2560 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 
การทำานุบำารุงศิลปะ       
และวัฒนธรรม

2558 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

2559 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

2560 1 - 5.00 - 5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ

2558 3 - 4.50 3.89 4.30 การดำาเนินงานระดับดี

2559 3 - 4.50 4.04 4.35 การดำาเนินงานระดับดี

2560 3 - 5.00 4.14 4.71 การดำาเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(ปีการศึกษา 2558) 13

3.18 4.57 3.36 3.97 การดำาเนินงานระดับดี

ระดับ
พอใช้ ระดับดีมาก ระดับพอใช้

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(ปีการศึกษา 2559) 13

3.28 4.86 3.86 4.26 การดำาเนินงานระดับดี

ระดับ
พอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(ปีการศึกษา 2560) 13

3.25 5.00 3.70 4.29 การดำาเนินงานระดับดี

ระดับ
พอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี
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ส่วนที่ 5

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบันที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2560

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น/จุดแข็ง

1. มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตั้งแต่หลักสูตร คณะ และสถาบันในรูปแบบของการจัดอบรม เข้าอบรม ให้ทุน 
การศึกษา ทุนวิจัย ฯลฯ ซึ่งมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

2. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

1. ผลการประเมินระดับหลักสูตรบางหลักสูตรที่ยังมีผลการประเมินในระดับปานกลาง และระดับน้อย มหาวิทยาลัยต้องกลับไปทบทวน
ว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงท�าให้คุณภาพหลักสูตรยังไม่อยู่ในเกณฑ์ดี 

2. มหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ประจ�าหลักสูตรในการศึกษาต่อ การขอต�าแหน่งทางวิชาการ 
การท�าผลงานวิจัยหรืองานวิชาการเพิ่มขึ้นอีก โดยมอบให้ทางคณะเป็นผู้ผลักดัน

3. มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศิษย์เก่า พัฒนาสู่การจัดตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาค
4. มหาวิทยาลัยควรน�าข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา น�ามาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยจัดท�าระเบียบ และประกาศรองรับการก�ากับ

ดูแลวินัยนักศึกษา เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษาxส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นxและการสร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ

1. จาก 14 หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง บางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศตาม
กลยุทธ์นั้น ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงโดยจัดท�าเป็นแผนพัฒนาต่อไป

2. หลักสูตรที่มีคุณภาพน้อยซึ่งมีเพียง1 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
3. จ�านวนนักศึกษาและจ�านวนของอาจารย์ในบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
4. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ควรเน้นพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และ

สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้หลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
5. คณาจารย์มีศักยภาพทางด้านคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น แต่ต้องทบทวนว่าคุณวุฒิดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ 

โดยดึงศักยภาพของอาจารย์ ให้บูรณาการศาสตร์ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น/จุดแข็ง

ไม่มี
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการใดได้รับการ 
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยภายนอกในสัดส่วนที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (บกศ. 2559: 20,859,090 ล้าน;  
บกศ. 2560: 11,921,940 ล้าน)

3. คณาจารย์ส่วนใหญ่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดับชาติ ขณะที่ผลงานทางวิชาการบาง 
ประเภทที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยกลับไม่ค่อยพบมากนัก เช่น มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการสู่สังคมจ�านวนมากแต่
กลับไม่มีผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น

4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมีจ�านวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลงานทางวิชาการประเภทอื่น ๆ (การประชุม
วิชาการระดับชาติ 105 ชิ้น; การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 28 ชิ้น; วารสารระดับชาติใน TCI กลุ่ม 2 จ�านวน 37 ชิ้น; วารสารระดับชาติ
ใน TCI กลุ่ม 1 จ�านวน 41 ชิ้น; วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 24 ชิ้น)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมควบคู ่ไปกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้เอื้อต่อการน�าไปจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น และนวัตกรรมดังกล่าวควรสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและการให้ทุนของ
ประเทศไทย เช่น การเกษตรและอาหาร การดูแลเด็กเล็ก สังคมผู้สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับบริบทและความเชี่ยวชาญ 
ของมหาวิทยาลัย

2. ควรปรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและนโยบายการให้ทุนวิจัยให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะท�าวิจัยไปในทิศทางใด 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

3. ควรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลงานที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน�าไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ เนื่องจากมีวิทยาลัย                  
การดนตรีที่เอื้อต่อการผลิตผลงานในลักษณะดังกล่าว เป็นต้น 

4. ควรสนับสนุนและเพิ่มสิ่งจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการน�าผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพ และคุณค่าของผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

5. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เขียนโครงการวิจัยในเชิงบูรณาการ หรือเชิงสหวิทยาการ และเทคนิคการเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกโดยใช้การวิจัยประเภท 
ดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น/จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยก�าหนดชุมชนเป้าหมาย จัดท�าแผนบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

ไม่มี
ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายเฉพาะ
2. ควรด�าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
3. ควรจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการที่มุ่งสร้างรายได้กับมหาวิทยาลัยให้หลากหลาย และจ�านวนมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 4  การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น/จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ แหล่งเรียนรู ้กรุงธนบุรีศึกษาพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) และโรงละครศรีสุริยวงศ์
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

ไม่มี
ข้อเสนอแนะ

1. ควรพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัย และอาจก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น/จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท�าแผนที่ดี  มีการปรับแผนใหม่ น้อมน�าพระราโชบาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักส�าคัญในแผนที่
ปรับใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัย ให้ความส�าคัญและมีการสนับสนุนที่ดี
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

ไม่มี
ข้อเสนอแนะ

1. การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หลักวิชาที่เหมาะสมxเพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ด�าเนินการอยู่แล้ว

2. การบริหารความเสี่ยง ควรเน้นความเสี่ยงที่มีผลส�าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการ 
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ   

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้จากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในจะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
ประกันคุณภาพ ท�าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระการท�างาน
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1. การพัฒนาอาจารย์ แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีผลการด�าเนินการ 
พัฒนาอาจารย์ในทิศทางที่ดี ทั้งในเรื่องวุฒิปริญญาเอกและ
ต�าแหน ่งทางวิชาการแต ่การพัฒนายัง ดีขึ้นไม ่มาก ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ต่อ
ไปโดยเน้นให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตรที่รับผิด
ชอบและส�าเร็จจากสถาบันที่หลากหลาย มีต�าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสม ควบคู่ไปด้วย  

2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียน 
ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการจ้างงานบัณฑิตน้อยลง บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
มีมากขึ้น มีอาชีพใหม่ๆ เกิดมากข้ึน ขณะท่ีอาชีพเดิมๆ จะหายไป  
มหาวิทยาลัยจ�าเป ็นต ้องก�าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว  เช่น 

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีประยุกต์ศาสตร์สาขาต่างๆ ให้ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุคดิจิทัล 

2.2 จัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับ “การเป็นผู้ประกอบการ” เพิ่ม
เติมในหลักสูตรต่างๆ ให้มากพอ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเพียงพอที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

2 .3 จั ดกลุ ่ ม รายวิ ชา เป ็น module จากรายวิ ชา 
ที่มีในมหาวิทยาลัย หรือพัฒนาขึ้นใหม่ หรือจากรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยอื่น บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้หลากหลาย ผู้สนใจ

สามารถเลือกเรียนควบคู ่กับการท�างานประจ�าได้ จัดทั้งแบบมี
ช้ันเรียนและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อบังคับรองรับการให้
ปริญญาได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
อุดมศึกษา เป็นต้น

3. งบประมาณการวิจัยและบริการวิชาการ ปัจจุบันงบด�าเนิน 
งานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมงบลงทุน) มาจากเงินรายได้
เกือบครึ่งหนึ่ง งบวิจัยจากรัฐโดยตรงน้อยลง ขณะที่รายได้หลักจาก 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลงประกอบกับนโยบายการจัดงบ
ด�าเนินการของรัฐเปล่ียนเป็น “งบบูรณาการ” โดยหน่วยงานรัฐ
ต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพแต่ละภารกิจ ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือ  
ในการท�างานร่วมกันและรายได้จากการเป็น“ที่ปรึกษาวิชาการ” ให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้น มหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้มแข็ง เพื่อท�าหน้าที่เชิงรุก 
ในการประสานและแสวงหาการสนับสนุนงบประมาณ และรายได้
ตลอดจนพัฒนาระบบและระเบียบที่เหมาะสมรองรับการด�าเนิน
การดังกล่าว

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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กิจกรรม 2561 
ส ำ า ค ั ญ ใ น ร อ บ ป ี
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ บ ้ า น ส ม เ ด ็ จ เ จ ้ า พ ร ะ ย า
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กิจกรรม
สำาคัญในรอบปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตคณะครุศาสตร์เพื่อการทดสอบ CE

25
61

โครงการการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนา
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
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โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (ค่ายผู้นำา)

โครงการเรียงร้อยสรรพศาสตร์ ตามรอยบาทพระราชา

โครงการสร้างสัมพันธ์รับขวัญครูประถม



ANNUAL  REPORT  2018 110

โครงการเรียนรู้ ลงมือ นักศึกษาครูจิตสาธารณะ



รายงานประจำาปี  2561 111

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่มืออาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ครุศาสตร์สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ

โครงการสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย ประจำาปีการศึกษา 2560

โครงการสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย ประจำาปีการศึกษา 2560

โครงการ “The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับคณาจารย์และบุคลากร”

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2560
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โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ครั้งที่ 2 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการตรวจสอบยุค 4.0 
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โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

โครงการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle” 

โครงการ “การจัดทำาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”
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โครงการ Faculty Recital ครั้งที่1

โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการวันไหว้ครู

โครงการเข้าค่ายลูกเสือประจำาปีการศึกษา 2560
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โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ระยะที่ 1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ”

โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่6

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4                   
กิจกรรมการเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิปัญญา เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
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โครงการบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ 

โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม

คณะทำางาน

รวบรวมข้อมูล/ออกแบบ

ปีที่พิมพ์

เผยแพร่โดย

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ า ป ี   2 5 6 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย  มหาบรรพต  ที่ปรึกษาอธิการบดี
นายอภิชาติ    สิงห์ชัย   รักษาการผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี

นายอนุชา   พิมพ์นนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์  02-473-7000  ต่อ 1400   โทรสาร  02-466-8060  เว็บไซต์  http://plan.bsru.ac.th

พ.ศ. 2562
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