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  ข้อมูลทั่วไป
   - ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย
   - สีประจำามหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย
   - ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม 
   - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
   - ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
   - ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   - คณะกรรมการอำานวยการมหาวิทยาลัย
   - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
   - คณะกรรมการสภาวิชาการ
   - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   - คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
   - คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   - โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย

  ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   - แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม   
   - แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
       ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
   - แผนยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

  สารสนเทศและสถิติ 
   - ข้อมูลนักศึกษา
   - ข้อมูลบุคลากร   
   - ข้อมูลงบประมาณ
   - รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ
   - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ผลการประเมินมหาวิทยาลัย 
   - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2562 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา
อธิการบดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด�าเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศรูปแบบ 
การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสร้างผลงาน และได้พัฒนาการด�าเนินงานในทุกปี
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยด�าเนินงานภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล
 รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รวบรวม
ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์โดดเด่น และมีชื่อเสียงในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู นอกจาก
นี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่าย
สายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น�าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูล
ต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และด้านในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ  
และกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน และเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ทั้งในระดับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ โดยเน้นการเรียนภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ท�าให้มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประชาคมอาเซียน จีน เกาหลีใต้ ยุโรป และออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ระบบงบประมาณ  ระบบบริหารบุคคล การบริหารจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่สอดรับกับสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ในการจัดท�ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และสามารถด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่บุคลากร 
นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินงานต่างๆ ให้ลุล่วงเป็นผลส�าเร็จ อันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคล องค์กรหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้  ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารจาก 
อธิการบดี



 ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม 

สีประจำามหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย

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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ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยฯเป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันภายในเป็นตราพระ
ราชลัญจกรประจ�าพระองค์รัชกาลที่ 9 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ภายนอกเป็น
ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยด้านล่างเป็นอักษร

ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

สีในตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยมีความหมายและคุณค่า ดังนี้

สีน�้าเงิน มีความหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว มีความหมายแทนแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง มีความหมายแทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม มีความหมายแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว มีความหมายแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

01
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04
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02

รายงานประจ�าปี 25628



สีประจ�ามหาวิทยาลัย

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

ชงโคมีกลีบดอกสีม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวะโลก

ม่วง ขาว
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ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์  
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม 

มุ่งสร้างมหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล

สจฺจ�เว อมตา วาจา
“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่น 
ที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม   
มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา

การสื่อสาร และเทคโนโลยี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม   

มีสุขภาพอนามัยดีมีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา
การสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก

1. ปรัชญา 2. คติพจน์ 3. ปณิธาน

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

8. ค่านิยม

M            
O                 
R              
A              
L             
I           
T             
Y             
      

Moral           
Orderliness          
Responsibility          
Adoration         
Loveliness          
Innovation          
Teamwork         
Yield        

คุณธรรมประจำาใจ
วินัยประจำาตน
เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
มอบใจให้องค์กร
เอื้ออาทรแบ่งปัน
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ร่วมใจพัฒนา
นำาพาสู่ความสำาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น   บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

01

02

03

04

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท�ายุทธศาสตร ์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

9. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
     ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565
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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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ซึ่งการจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่าง
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 มี ขุนวิ 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 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
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 และชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวนและที่ดินของ

ท่านมาก่อน ทุกๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูน

ท่านโดยขนานนามท่านว่า “เจ้าพ่อ” และเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ” 

เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นตราประจ�าตัวและยึดถือ

เป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 

ศรีสุริยวงศ์ เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูร

ว ง ศ ์ ( ดิ ศ บุ น น า ค ) แ ล ะ ท ่ า น ผู ้ ห ญิ ง จั น เ กิ ด ใ น ต อ น 

ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

รวม 9 คน บรรพบุ รุ ษของตระ กูล บุนนาค เป ็ น เสนาบด ี

คนส�าคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับราชการแผ่นดินสืบทอด 

ต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษา 

และฝึกฝนวิชาการต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็น

เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครอง   

หั ว เมืองชายฝ ั ่ งทะเลมาก ่อน สมเด็จ เจ ้ าพระยาบรมมหา 

ศรีสุริยวงศ์ มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านต�ารา

ภาษาอังกฤษในสมัยน้ันได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาว

ตะวันตกที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยน้ัน โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์  

ท่านยังเป็นบุคคลส�าคัญในการเจรจาและท�าสัญญากับชาติตะวันตก

ที่ เข ้ ามาติดต ่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4   

โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝร่ัง 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
ราชการแผ่นดินเม่ือครั้งรัชกาลท่ี 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”

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น  
มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คนในบ้ันปลายชีวิตของท่านมักจะพัก 
อยู ่เมืองราชบุรีและถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือที่ปากคลอง
กระทุ่มแบนจังหวัดราชบุรีรวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดพิธีร�าลึก 
ถึงท่านในวันท่ี 19 มกราคม ของทุกปีเรียกว่า“วันคล้ายวันพิราลัย” 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวมของทุกคนใน
สถาบันแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และความสามัคคีต่อ
กันเพื่อเทิดทูนเกียรติ  ของท่านตลอดไป
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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�าเร็จอย่างยิ่งเมื่อสร้าง

อนุสาวรีย์แห่งนี้ แล้วสถาบันยังได้น�าเงินที่เหลือจากการบริจาค
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

ปูชนียสถาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

   ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ�าปาทอง 

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

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ   เอี่ยมสะอาด   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  
4. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม  
  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์   สิงห์ขจร    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา   รัตนภิญโญวานิช 

   อาจารย์ ดร.วิกรม    ศุขธณี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
2. อาจารย์อภิญญา   หนูมี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

กรรมการผู้แทนบริหาร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
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***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
อ�านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรบต 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว  
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�าสุก 
3. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   
4. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

8. นางสาวอรุณี   คู่วิมล  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

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

10. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

11. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง  ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

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

17. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

18. นางบุษบงค์   วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

19. นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล  

20. นางบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลัง

21. นายสุวิทย์   มุดทะเล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ฯ

22. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย  รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

23. ดร.จ�านงค์   ตรีนุมิตร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

24. นายกิตติพงษ์   พื้นพรม  หัวหน้างานพัสดุ

25. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร
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คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรบต
  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว  
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�าสุก 
3. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   
4. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นางสาวอรุณี   คู่วิมล  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

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

10. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

11. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง  ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

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

17. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์

21. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา  รองคณบดีคณะครุศาสตร์

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

25. อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รายงานประจ�าปี 256218



   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรบต
  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว  
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค�าสุก 
3. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   
4. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นางสาวอรุณี   คู่วิมล  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

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

10. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

11. อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค�า  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง  ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

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

17. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์

21. อาจารย์วิเชียร   ทุวิลา  รองคณบดีคณะครุศาสตร์

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

25. อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ต่อ)

ผู้บริหาร
26. อาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  เสียงใหญ่  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา   มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

34. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

35. อาจารย์ไซนิล    สมบูรณ์  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

36. อาจารย์ณัฐพนธ์  เกษสาคร  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี  สารสุวรรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

40. อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

41. อาจารย์วรินธร   สีเสียดงาม รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน  รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี  รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

44. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

45. อาจารย์ชุมพล   อินทร์มณี  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

47. อาจารย์ณัฐพล   บุญรักษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

49. อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม  รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

50. อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ�่า  รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการฯ

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร   เถาสมบัติ  รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

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

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

55. อาจารย์ขวัญนภา    วัจนรัตน์  รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

56. อาจารย์ธีราพร    ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

57. อาจารย์เพียรพิลาส   พิริยาโภคานนท์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

59. อาจารย์บุปผา    บันลือเสนาะ รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

60. อาจารย์สิริชัย   เอี่ยมสอาด รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

61. อาจารย์วรรณรุจ    มณีอินทร์  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัก   ตุงคะเสน  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

63. อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี  รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

65. อาจารย์สรสินธุ์    ฉายสินสอน รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ

68.อาจารย์จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์  รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะฯ
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คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ต่อ)

ผู้บริหาร

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

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

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ   นิลผาย  รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

73. อาจารย์ขวัญชัย    ช้างเกิด  รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

75. อาจารย์มนัสวี    พัวตระกูล รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ฯ

76. อาจารย์ปณิตา    แจ้ดนาลาว รองผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

77. นางบุษบงค์   วงษ์พันทา ผู้อ�านวยการกองกลาง

78. นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

79. นางบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลัง 

80. นายสุวิทย์     มุดทะเล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 

81. นายอภิชาติ     สิงห์ชัย  รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

82. นายกิตติพงษ์   พื้นพรม  รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

83. ดร.จ�านงค์     ตรีนุมิตร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

84. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจ�าปี 256220



คณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา

1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 
4. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
7. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

1. อาจารย์อภิญญา   หนูมี 
2. นางสาวอรุณี   คู่วิมล 

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทน

กรรมการ
และเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บ้านแห่งความส�าเร็จ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์

1. นายไพโรจน์     ศรศิลป์ 
2. นายอภิชาติ     โรจน์สราญรมย์
3. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์ 
4. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ 
5. ดร.ไชยรัตน์     อุดมกิจปัญญา 
6. ดร.ปรัชญา     มหาวินิจฉัยมนตรี 
7. ดร.นราวัลย์     สุรังค์สุริยกุล 
8. พลโทอิสระ     วัชรประทีป 
9. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์ 
10. ดร.ศิวาพร     ศรีศักดินันท์ 
11. ดร.สมฤทธิ์     สนขาว 
12. ร.อ. ดร.ธรรมนัส    พรหมเผ่า 
13. ว่าที่ร้อยตรีกานต์    เหมสมิติ 
14. นายสนั่น     ซิ้มสกุล 
15. นายจรูญ     มีธนาถาวร 
16. นายอภิชาติ     ไชยปรมัตถ์ 
17. นายวิทยา     พิบูลย์สวัสดิ์ 
18. นายสมบัติ   ปรีชาชาญพานิชย์ 
19. พ.ต.อ.พิสิฐชัย   ถิ่นขนอน 
20. ผู้อ�านวยการเขตธนบุรี  
  

   นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์ 

   นางสาวธนภรณ์   เปรมทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว

 
1. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา
2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ 

ประธาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

กรรมการจากประธาน
สภานักศึกษา

กรรมการจากนายก
องค์การบริหารนักศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจ�าปี 256222



***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

   ดร.พลสัณห์      โพธิ์ศรีทอง

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

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 

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

ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   อาจารย์ ดร.วิกรม    ศุขธณี 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี    ผสานสินธุวงศ์                                       
2. นางสาวรสสุคนธ์    อุดมศรี       

       
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์                       
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร
3. อาจารย์นวพร    หงส์พันธุ์                             
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  ก�าเนิดสินธุ์                                
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหภัส   อินทรีย์
6. อาจารย์ไซนิล    สมบูรณ์                           
7. อาจารย์ประภวิษณุ์   พนัสทรัพย์สุข                     
8. อาจารย์สุริยา    อติวิทยาภรณ์
9. อาจารย์สุธี    จันทร์ศรี                               
10. อาจารย์วีรยุทธ   ยวนใจ                            
11. นายชาตรี    คนงานดี
12. นายชิตพล    พงษ์พชรสกุล                              
13. นายเดชอาคม    คดเกี้ยว                       
14. นางสาวณัฐกาญจน์   รัตนพันธ์ 
15. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล                            
16. ว่าที่ร้อยตรีนที    เหมัษฐิติ
 
                    
   อาจารย์ ดร.พัชรา    เดชโฮม  

   นายอินกาญจน์    เศรษฐศิวนนท์

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธาน
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

รายงานประจ�าปี 256224



*

*

*

*

*

*

*

*

*
**

*



แผนผัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส�านักงานอธิการบดี

รายงานประจ�าปี 256226



 ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลงบประมาณ

 ข้อมูลบุคลากร

รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน 
การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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 
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาใหม่  
จ�านวนทั้งสิ้น  3,589 คน โดยจ�าแนกได้ดังนี้

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ 284  149 16 449

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,138 - - 1,138

คณะวิทยาการจัดการ 992 - - 992

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500 - - 500

วิทยาลัยการดนตรี 191 - - 191

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 268 - - 268

บัณฑิตวิทยาลัย - - 51 51

รวม 3,373 149 67 3,589

2652  
1.42%7.47%

13.90%

31.71%

27.64%

13.93%

5.32%

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจ�าปี 256228



***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาทั้งหมด จ�านวนทั้งสิ้น 28,417 คน โดยจ�าแนกได้ดังนี้

หมายเหตุ : นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 ระหว่างปีการศึกษารับเข้า 2553 – 2562 ที่มีสถานะปกติ

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี 2 ปี  
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ - 4,975 215 83 - 5,273

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 5,819 - 16 - 5,835

คณะวิทยาการจัดการ - 9,572 - 3 - 9,575

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3,792 - 38 14 3,844

วิทยาลัยการดนตรี - 1,313 - 132 - 1,445

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 281 1,885 - - - 2,166

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 279 - 279

รวม 281 27,356 215 551 14 28,417

   

33.69%

20.53%

18.56%

13.53%

7.62%

0.98%5.08%

ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561 จ�านวนทั้งสิ้น 2,876 คน  
โดยจ�าแนกได้ดังนี้

หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ - 774 55 - - 829

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 484 - - - 484

คณะวิทยาการจัดการ - 894 - - - 894

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 381 - 2 7 390

วิทยาลัยการดนตรี - 95 - 17 - 112

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 95 - - - 118

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 49 - 49

รวม 23 2,723 55 68 7 2,876
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ข้อมูล
บุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 887 คน ประกอบไปด้วยบุคลากร 
สายวิชาการ 472 คน สายบริหาร 97 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 318 คน  โดยจ�าแนกได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร
สายงาน

รวม ร้อยละ

วิชาการ ผู้บริหาร สนับสนุนวิชาการ

ข้าราชการพลเรือน 76 38 5 119 13.42

พนักงานราชการ - - 29 29 3.27

ลูกจ้างประจ�า - 2 14 16 1.80

พนักงานมหาวิทยาลัย 396 57 229 682 76.89

ลูกจ้าง - - 41 41 4.62

รวม 472 97 318 887 100

2652 ..  

4.62% 13.42

3.27%

1.80%

76.89%

1

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  กองบริหารงานบุคคล  ส�านักงานอธิการบดี

รายงานประจ�าปี 256230



***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  กองบริหารงานบุคคล  ส�านักงานอธิการบดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งสิ้น 554 คน  ประกอบไปด้วยรองศาตราจารย์ 27 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 211 คน  และอาจารย์ 316 คน 
โดยจ�าแนกได้ดังนี้

ต�าแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ - 5 22 27 4.87

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 118 93 211 38.09

อาจารย์ 20 246 50 316 57.04

รวม 20 369 165 554 100

4.87%

57.04%38.09%
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ข้อมูล
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีงบประมาณส�าหรับใช้ในการด�าเนินงานตามภาระกิจ 
ของมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งสิ้น 965,047,487.55 บาท จ�าแนกได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ
รวม

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

580,198,933.55 384,848,554.00 965,047,487.55

60.12%

39.88%

***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  กองนโยบายและแผน  ส�านักงานอธิการบดี

รายงานประจ�าปี 256232



  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามการ
จัดท�าค�าขอจัดสรรในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก จ�าแนกตามงบรายจ่ายของส�านักงบประมาณ 5 งบ คือ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ

รวม ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้

งบบุคลากร 100,746,700.00 46,481,000.00 147,227,700.00 15.26

งบด�าเนินงาน 69,903,765.79 210,551,175.20 280,454,940.99 29.06

งบลงทุน 87,555,934.21 91,701,884.80 179,257,819.01 18.58

งบเงินอุดหนุน 281,787,533.55 2,000,000.00 283,787,533.55 29.41

งบรายจ่ายอื่น 40,205,000.00 34,114,494.00 74,319,494.00 7.70

รวม 580,198,933.55 384,848,554.00 965,047,487.55 100.00
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***  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2562  กองนโยบายและแผน  ส�านักงานอธิการบดี
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รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ครั้งที่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล

10/2561 อ.สิริชัย  เอี่ยมสอาด บุคคลต้นแบบของมูลนิธิ 100 ปี การ

ฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 

: 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2/2562 อ.ดร.ธนกร  สรรค์วราภิภู ได้เผยแพร่ความรู้ด้านนาฏยศิลป์ตะวัน

ตก โดยเข้าร่วม “เทศกาลเต้นนานาชาติ

ประจ�าปี 2561” หรือ “International 

Dance Festival 2018”  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานประจ�าปี 256234



รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

2/2562 นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา ทุนเล่าเรียนจากประเทศอิตาลี  

การแข่งขันเต้นเดี่ยวในประเภทนาฏย

ศิลป์ร่วมสมัย รายการ Solo Dance 

Competition 2018 เทศกาลเต้น

นานาชาติประจ�าปี 2561 ณ หอศิลป

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2/2562 อ.นพพล  น้อยแก้ว ได้ควบคุมตัวแทนนักศึกษา  

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

“Cisco ICT Competition RMUTP 

(BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2/2562 อ.ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ ได้ควบคุมตัวแทนนักศึกษา  

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

แข่งขันทักษะ 

ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 

Competition RMUTP (BUS) 2018”  

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2/2562 นายจารุวัฒน์  หอมชื่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 

Competition RMUTP (BUS) 2018” 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2/2562 นายธนกร  ชุ่มเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

และแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือ

ข่าย “Cisco ICT Competition 

RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5/2562 นายพงษ์พชิญ์  พมิพ์นารากร รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ “การน�าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษา  

สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 

1” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

7/2562 นางสาววนัวสิา  วันชเูพลดิ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียง

ความในระดับอุดมศึกษา หัวข้อเรื่อง 

“ประโยชน์ที่ไทย จะได้รับจากการเป็น

ประธานอาเซียนในปี 2562”  

ณ กระทรวงการต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9/2562 นายกิตติพศ  พานชนะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง การ

เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี

ไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 

- 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายชวลิต  ลีนาบัว ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายนครินทร์  จีนบันทึก ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาวปัทมวรรณ เพียรงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายพริสร  ผิวอ่อนดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

รายงานประจ�าปี 256236



รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

9/2562 นางสาวพันธิตรา แม้นสุรินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสี่

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายพีรพัฒน์  รอดภัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม
การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวัน
ที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาววรรณรัตน์ ช�านาญสินธุ

กิจ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาววีณา  หิรัญรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี   

9/2562 นายศุภมิตร  ทวีกูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับห้า

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 สิบเอกปฎิภาณ  ธนาฟู ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นางสาวเสาวลักษณ์  ค�าจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี
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9/2562 นายอภิเดช  รู้อยู่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง

การเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่อง

ดนตรีไทย ระดับชาติ  

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 ผศ.สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย

ผศ.ดร.ธิติ  ทัศนกุลวงศ์ผศ.ดร.สุ

รพงษ์ บ้านไกรทอง

ผศ.เชาวน์มนัส  ประภักดี

ผศ.ธนาธิป  เผ่าพันธุ์

ผศ.สุธี จันทร์ศรี

ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร

รศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

อ.ตั้งปณิธาน  อารีย์

อ.วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาการประกวดเดี่ยว

เครื่องดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562                        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายอรรถพล  เพชรหวล

นายอธิภูมิ  วิจบ

นายสุรเชษฐ  กลับรอด

นายสัญชัย  งอยปัดพันธ์

นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง

นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์

นายศักดิ์เสรี  ปานอ�่า

นายภูวนัย  แตงลิตร์

นายปภาวิน  เทพยุหะ

นายนัธวัฒน์  อมรศรีชัยกุล

นายธนวัต  เผ็งเหลา

นายณรงค์พล  คงประเสริฐ

นายชนม์สวัสดิ์  หนูปลอด

นายจามิกร  สุขุม

นายครองไทย  อยู่ดี

ได้รับรางวัลชนะเลิศการเข้าร่วมการ

ประกวดดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่

เกิน 25 ปี  (ถ้วยพระราชทาน  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) ใน

งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 อ.ศุภปรัช  สันติธรรมารักษ์

อ.วรินธร  สีเสียดงาม

อ.วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์

อ.ตั้งปณิธาน  อารีย์

รศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

ผศ.สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย

ผศ.ธนาธิป  เผ่าพันธุ์

ผศ.ถาวร  วัฒนบุญญา

ผศ.ชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา

ผศ.ดร.สุรพงษ์  บ้านไกรทอง

เป็นผู้ควบคุมวง UDE cisuM

เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย 

ร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี  

(ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี) ในงานมหกรรมดนตรี

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยการดนตรี

รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
รายงานประจ�าปี 256238



รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

9/2562 นายกฤษฎา  เจ็กใจ

นายกษิดิ์เดช  ฤทธิพรพันธุ์

นางสาวกาญจนา  ม่วงงาม

นายชาคริต  สิมพา

นายไชยวัฒน์  พรหมชนะ

นางสาวฐิตวี  คงดี

นายณัฐวุฒิ  โอฐยิ้มพราย

นายธัมมานุ  สมบูรณ์

นายธีรภัทร  ชัยรัตน์

นายธีระพล  พูลสวัสดิ์

นายปฐมพร  สีดาแหลม

นายปรีชา  ปัญญากรี

นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์

นายพลภัทร  ศรีรักษา

นายพิสิษฐ์  ทองดา

นายวัลลภ  บุญหล้า

นายศิรชัช  ศรีกระจ่าง

นายสุขสันต์  ชัยประเสริฐ

นายสุทธิพงษ์  มาผาบ

นายอดิเทพ  ผิวผ่อง

นายอนุชิต  ค�าลือ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับ

ความสามารถเหรียญทอง การประกวด

วงโยธวาทิตชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ประจ�าปี 2562  

ประเภทการประชันตีกลอง  

(Drum Dual) ระหว่างวันที่  

9 - 11 พฤษภาคม 2562

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 นายวรพจน์  ทิพย์ถนอม เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมวง  

“Freedom Percussion”

เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต 

ชิงแชมป์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประจ�าปี 2562 ประเภทการประชันตี

กลอง (Drum Dual) ระหว่างวันที่  

9 - 11 พฤษภาคม 2562  

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยการดนตรี

9/2562 ผศ.พนัส  ต้องการพานิช เป็นผู้ควบคุมวง  

“Freedom Percussion”

เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต 

ชิงแชมป์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประจ�าปี 2562  

ประเภทการประชันตีกลอง  

(Drum Dual) ระหว่างวันที่  

9 - 11 พฤษภาคม 2562  

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยการดนตรี
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9/2562 ผศ.สุขนิษฐ์  สะสมสิน เป็นผู้ควบคุมวง  

“Freedom Percussion”

เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต 

ชิงแชมป์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประจ�าปี 2562 ประเภทการประชันตี

กลอง (Drum Dual) ระหว่างวันที่  

9 - 11 พฤษภาคม 2562  

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยการดนตรี

รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
รายงานประจ�าปี 256240
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การปฏิบัติหน้าที่ 92.46 

การใช้งบประมาณ 89.98 
การใช้อ านาจ 90.77 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.09 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.63 

รวมคะแนน 89.99 
2. แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คุณภาพการด าเนินงาน 81.99 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.64 
การปรับปรุงระบบการท างาน 76.53 

รวมคะแนน 78.39 
3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูล 100 

การป้องกันการทุจริต 100 
รวมคะแนน 100 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 
ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจ�าปี 256242



 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
พัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ผลการด �า เน ินงานตามแผนย ุทธศาสตร ์
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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ยุทธศาสตร์ ที่1
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง 

   ความเข้มแข็งของชุมชน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำาริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 

   แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

   ที่เหมาะสมแก่ชุมชน

รายงานประจ�าปี 256244



ยุทธศาสตร์ ที่1
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)
งบประมาณ

(บาท)

คณะครุศาสตร์

1 การเรียนรู้งานพระราชด�าริสู่แนวทาง

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุรภาพ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 26 ตุลาคม 2561 47 16,600

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและ

ชุมชน

จังหวัดระยอง 15-17 กุมภาพันธ์ 

2562

30 113,540

3 ปฐมวัยเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติตาม

โครงการตามแนวพระราชด�าริ

แหล่งศึกษาวัฒนธรรมไทย  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

27 สิงหาคม  

2562

78 40,320

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 การพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความยากจน และการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวทุกมิติ

1) ชุมชนในเขตธนบุรี แขวง

หิรัญรูจี 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

ศรีภูมิชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 

ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ ชุมชน

มัสยิดบ้านสมเด็จชุมชน

บางไส้ไก่ ชุมชนวัดประดิษฐา

ราม ชุมชนสี่แยกบ้านแขก 

ชุมชนประสานมิตร ชุมชนวัด

หิรัญรูจี

2) ชุมชนเขตคลองสาน  

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 4 

ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังวัด

พิชัยญาติ ชุมชนซอยสารภี1 

ชุมชนช่างนาค-สะพานยาว 

และชุมชนสวนสมเด็จย่า  

3) เขตบางกอกใหญ่

ตุลาคม 2561-

กันยายน 2562

80 %

ของแต่ละกิจกรรม

2,022,700

2 ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ปีที่ 4 : ส�ารวจและรวบรวม

ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

ชุมชนในเขตพื้นที่ธนบุรี  

จ�านวน 2 แขวง ได้แก่ แขวง

ตลาดพลู และแขวงบุคคโล

มีนาคม–กันยายน 

2562

80 333,600
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3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณา

การแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

กับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ) : บูรณาการ 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ห้อง 2704 A (ห้องประชุม

สีหราชเดโชชัย)

ระยะที่ 2โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดาศูนย์เรียนรู้

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน

รัตนาธิเบศร์

ระยะที่ 3 ชุมชนประสานมิตร 

หิรัญรูจี วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 

บางไส้ไก่บ้านสมเด็จ

วัดประดิษฐาราม

ระยะที่1 วันที่ 23 

มีนาคม 2562

ระยะที่2 วันที่ 27 

มีนาคม 2562

ระยะที่ 3 วันที่ 30 

มีนาคม 2562

140 100,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี

ชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชด�าริ

ศูนย์อู่ทองฯ

จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ

2562

200 1,437,450

2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์

จากผลิตข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์อู่ทองฯ

จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ

2562

200 1,601,450

3 โครงการ “ชุมชนน�้าใส ทานผัก

ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10 กุมภาพันธ์ -31 

สิงหาคม 2562

100 1,000,000

คณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”

-  จ.สุพรรณบุรี

-  จ.สมุทรสาคร

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีงบประมาณ

2562

225 2,040,000

วิทยาลัยการดนตรี

1. สุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 3  

คีตวันทาเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

ระลึก 111 ปีชาตกาล

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28 ตุลาคม 2561 250 30,000

2 ไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ประจ�าปี 

การศึกษา 2561

หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7 - 8 พฤศจิกายน 

2561

400 150,000

3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ

แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับ 

ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ) “มหาดุริยางค์รวมใจ เทิด

ไท้องค์มหาวชิราลงกรณ์”

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

25 - 26 

พฤษภาคม 2562

300 100,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256246



ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

1 โครงการการเพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนว 

พระราชด�าริการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

การเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ

เพื่อการขยายตัว ในภาคเกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

ให้เป็นไปตามแนวทางการด�าเนินงาน

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต�าบลหนองโอ่ง อ�าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ

2562

60 1,500,000

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 วันสงกรานต์ โรงเรียนสาธิต 11 เมษายน 2562 200 8,000

2 เข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียนสาธิต 1-3 พฤษภาคม 

2562

300 225,000

3 วันไหว้ครู โรงเรียนสาธิต 13 มิถุนายน 

2562

650 14,500

4 วันสุนทรภู่ โรงเรียนสาธิต 25 มิถุนายน 

2562

600 20,000

5 แห่เทียนพรรษา วัดบางไส้ไก่ 12 กรกฎาคม 

2562

300 10,000

6 เทิดไท้องค์ราชัน และสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพระพันปีหลวง

โรงเรียนสาธิต 12 กรกฎาคม-11 

สิงหาคม 2562

600 7,000

7 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสาธิต 11 สิงหาคม 2562 200 50,000

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้ 

บนโลกออนไลน์”

ส�านักวิทยบริการฯ 3 สิงหาคม 2562 25 60,000

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

1 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รักษาวัฒนธรรม   การเสวนาวิชาการ 

เรื่อง “มาแล..มลายู : มาเลย์ท่ีควรรู้”                                                                                                                                            

โรงละคร 150 ปี                 

ศรีสุริยวงศ์  มรภ.บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

4-5 ตุลาคม 2561 183 77,200

2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

บ้านสมเด็จฯ ประจ�าปี 2561 “สืบสาน

ประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมี

จักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”                                     

ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 

และโรงละคร 150 ปี  

ศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

22 พฤศจิกายน 

2561

384 107,620

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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3 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

รักษาวัฒนธรรม  ครั้งที่ 2                

การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง 

เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล”                                                                                   

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                       

มรภ.บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

30 พฤศจิกายน 

2561

233 30,000

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสา

สมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมไทย 

ในต่างประเทศ                                                         

ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 27                      

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12-16 ธันวาคม 

2561

20 35,000

5 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 การเสวนา

วิชาการประกอบการแสดง เรื่อง  

“การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริม

อัตลักษณ์ของท้องถิ่น”

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                     

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24 ธันวาคม 2561 212 30,000

6 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...

ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี  

ครั้งที่ 34

เส้นทางคลองบางหลวง 

- แม่น�้าเจ้าพระยา 

16 มกราคม 2562 90 65,100

7 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับ

ชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ 1

เวทีกลางแจ้ง สนามฟุตบอล 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14-19  

มกราคม2562

1,000 530,000

8 โครงการเผยแพร่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์                

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 19                                                         

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     

และมรภ.บุรีรัมย์

26-27 มกราคม 

2562 และ1-4 

กุมภาพันธ์ 2562

33 101,940

9 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

รักษาวัฒนธรรม  ครั้งที่ 4   การเสวนา

วิชาการประกอบการแสดง   

เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่แม่บทโนรา 

กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                   

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7 กุมภาพันธ์ 

2562

240 30,000

10 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

รักษาวัฒนธรรม  ครั้งที่ 5  กิจกรรม

การเสวนาวิชาการ และการจัด

นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี                        

กรุงรัตนโกสินทร์”

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                    

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5-7 มีนาคม 2562 148 25,500

11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

บ้านสมเด็จฯ ประจ�าปี 2562

ลานอนุสาวรีย์ฯ                 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10 เมษายน 2562 310 139,900

12 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 การอนุรักษ์ 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการ

แสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ 

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                    

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25 เมษายน 2562 50 30,000

13 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิง

แชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา)                      

อาคาร 1 ชั้น 4  

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8 พฤษภาคม 

2562

616 292,200

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256248



การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้บนโลกออนไลน์”
 

พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ โดยรวมทั้งหมดอยู่ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุดและสรุปเป็นด้านๆ ดังนี้

 ด้านความรู้ในเรื่อง STOCK PHOTO  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  3.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ (หลัง) การอบรมท่านมีความรู้ในเรื่อง STOCK PHOTO อยู่ในระดับใดมาก  4.45 และ(ก่อน)การอบรมท่านมีความรู้ใน

เรื่อง STOCK PHOTO อยู่ในระดับใด 2.30 

 ด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร 4.95 รองลงมาการตอบค�าถามชัดเจนตรงประเด็น 4.86 และความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ และเทคนิคการน�าเสนอ 4.82 ตามล�าดับ 

 ด้านคุณภาพของการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  4.85 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อยได้แก่ ท่านสามารถน�าสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ได้จริงและความคุ้มค่า (ค่าลงทะเบียน) ในการอบรม 4.91 รองลงมาได้รับความรู้

แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ 4.86  และความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 4.73

 จากการสรุปแบบจากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจหัวข้อ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ

วิทยากรมาก เนื่องจากสามารถน�าไปสามารถน�าสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ได้จริง และได้รับความรู้แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่  

มีการสร้างบรรยากาศและมีความรู้ในเนื้อหา   ที่อบรมอย่างดี 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพและ

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน

ท้องถิ่น

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์                       

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และชุมชนบ้านคลองนาเกลือ               

จ.สมุทรปราการ

10-11 พฤษภาคม 

2562

60 82,600

15 โครงการประชุมจัดท�ามาตรฐานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน 

(Work Integrated Learning : WIL)

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                           

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

15-17 พฤษภาคม 

2562

17 41,480

16 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

“สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถี

เกษตรอินทรีย์และการท�าความดี 

ด้วยหัวใจ”

สวนลุงชาญ และโรงเรียนวัด

หนองยายทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

20-21 มีนาคม 

2562

59 100,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ ที่2
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมาย
1. การผลิตครูระบบปิด/เปิด
2. การพัฒนาศักยภาพครู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  
   (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) นำาไปสู่ความเป็นเลิศ  
   สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและ 

   มีประสิทธิภาพนการปฏิบัติหน้าที่
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนา  

      คุณภาพชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

รายงานประจ�าปี 256250



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)
งบประมาณ

(บาท)

คณะครุศาสตร์

1 โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนวัด

เวฬุวนาราม วัดกระจับพินิจ วัด

อ่างแก้ว วัดบุณยประดิษฐ์ 

วัดบึงทองหลาง วัดปุรณาวาส

25-26 พฤษภาคม 

2562, 1-2 

มิถุนายน 2562

400  539,378.20 

2 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและ

นัทนาการ การประถมศึกษา  

และศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัย (อาคาร 30) 27-28 ตุลาคม 

2561, 3-4 

พฤศจิกายน 2561

237  172,080

3 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป และเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา

มหาวิทยาลัย (อาคาร 30) 30 พฤศจิกายน 

2561, 

1-2 และ 7-9 

ธันวาคม 2561

165  123,000 

4 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

มหาวิทยาลัย (อาคาร 30) พฤศจิกายน 

-ธันวาคม 2561

115  102,789.95 

5 อบรมนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต

มหาวิทยาลัย (อาคาร 30) 25 และ 27 

มกราคม 2562, 

8 และ 10 

กุมภาพันธ์ 2562, 

15 และ 17 

กุมภาพันธ์ 2562, 

22 และ 24 

มกราคม 2562

730  667,619

6 การประชุมจัดท�าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียน 

ในเครือข่ายของโครงการ

มหาวิทยาลัย  

(อาคาร 11 ชั้น 9)

19 พฤศจิกายน 

2561

60  17,100

7 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน

อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1

มหาวิทยาลัย  

(อาคาร 30 ชั้น 10)

7-8 ธันวาคม 

2561

140  217,388

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการ

ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางปลา 

บ้านสวนหลวง  

วัดราษฎร์รังสรรค์  

วัดศรีสุทธาราม วัดใหญ่บ้านบ่อ 

วัดยกกระบัตร วัดนางสาว

14-17 มกราคม 

2562

17-20 มกราคม  

2562

1,360  442,880

9 การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  

ด้วยกิจกรรมเชิงรุก

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส 9-10 กุมภาพันธ์  

2562

140  245,488

10 การผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่าน

การเขียนและการคิดวิเคราะห์  

ถอดบทเรียนและประเมินโครงการ

มหาวิทยาลัย 

รีเจ้นท์ ชะอ�า

7-8-9 มิถุนายน 

2562, 6กรกฎาคม 

2562, 3-4 

สิงหาคม 2562

120  1,097,100
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11 ปฏิบัติการ Coading และนวัตกรรม 

Source Code เรื่อง แรง พลังงาน และ

ไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบ Smart 

Phone

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 14-15 กันยายน 

2562

150  123,859

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 การแบ่งปันประสบการณ์หลักจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ห้อง 2707

18 กรกฎาคม 

2562

35 23,000

2 การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้

ในศตวรรษที่  21

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25 พฤษภาคม 

2562

50 10,000

3 การสร้างมาตรฐานฝึก อบรมและ

พัฒนาอาจารย์มืออาชีพและบุคลากร

สายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและคุณวุฒิการศึกษา: 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ระยะที่ 2

สถาบัน St Giles Internation-

al London

เมืองลอนดอน

ประเทศอังกฤษ

31 กรกฎาคม 

–        8 สิงหาคม 

2562

11 312,579

4 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ

คณาจารย์ : การส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ด้วย

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป WordPress

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27-28

มิถุนายน 2562

35 29,700

5 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

ของคณาจารย์และสร้างมาตรฐาน 

ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิ 

การศึกษา : การสร้างแบบทดสอบ

ออนไลน์ด้วย QUIZZ และการใช้

โครงสร้างทางไวยากรณ์ส�าหรับการ

เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

โรงแรมเคียงหาดบีชหัวหิน 12 – 14 

กรกฎาคม 2562

32 183,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การผลิตสื่อ

มัลติมิเดียส�าหรับครูวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 มีนาคม - 1 

เมษายน 2562

40 200,000

2 โครงการผลิตบัณฑิตครู เรื่อง “การ

พัฒนานิสิตพิชิตความเป็นครู” 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27 ตุลาคม,

4 พฤศจิกายน 

2561

3,10,17 

กุมภาพันธ์ 2562

62 74,500

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ให้มีศักยภาพ กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ภาพเพื่ออ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้สอน (Visual Aid 

Educator)”

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 , 30 มิถุนายน 

2562

70 63,460

4 โครงการเสริมสร้างความรู้สหวิทยากร

เพื่อการเป็นครูเคมีที่สมบูรณ์แบบใน

ศตวรรษที่ 21

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 9,24,25 สิงหาคม 

2562

48 25,020

วิทยาลัยการดนตรี

1 การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี 

“สืบสานอัตลักษณ์การขับร้องเพลง 

ไทยฝั่งธนบุรี”(เพลงเขมรไทรโยค 

พระอาทิตย์ชิงดวง เพลงสรรเสริญ 

พระบารมี ทางบ้านพาทยโกศล)

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

26 มกราคม และ 

2 กุมภาพันธ์ 

2562

70 50,000

โรงเรียนสาธิต

1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจ�าปี 

การศึกษา 2561

ค่ายศรีสวาทแคมป์

จ.นครราชสีมา

5-7 ตุลาคม 2562 320 170,000

2 อบรมวัฒนธรรมอาเซียน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13-14 

พฤศจิกายน 2561

85 25,200

3 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์ 1.โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

2.ส�านักกษาปณ์

12 กุมภาพันธ์  

2562

58 24,000

4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 15-16 พฤษภาคม 

2562

22-26 พฤษภาคม 

2562

40 335,400

5 การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

หุ่นยนต์

โรงเรียนสาธิต กรกฎาคม-

กันยายน 2562

30 49,910

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ ที่3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย
1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนาอาจารย์
3. คุณภาพบัณฑิต

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนอง 
   ต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนา  

    ความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้อง          

    ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

รายงานประจ�าปี 256254



ยุทธศาสตร์ ที่3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
 ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

คณะครุศาสตร์

1 ปฏิบัติการจิตสาธารณะและพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมส�าหรับนักศึกษาจิตวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี 7 ธันวาคม 2561 200  108,300

2 การฝึกปฏิบัติ Day Camp พลศึกษา

เดินเท้าเข้าวัด ศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

และธรรมชาติ

วัดโบสถ์ดอนพรหม

วัดสวนแก้ว

จังหวัดนนทบุรี

16 พฤศจิกายน 

2561

70  8,650

3 โครงการฝึกปฏิบัติค่ายผู้น�านันทนาการ

และการอยู่ค่ายพักแรม

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

มหาวิทยาลัยฯ จังหวัด

สุพรรณบุรี

8-11 ธันวาคม 

2561

76  109,200

4 Let’s go to school โรงเรียนเพลินพัฒนา และ

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

9 ,16 พฤศจิกายน 

2561

64       21,400

5 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย

และศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน  

ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

โรงแรมพินนาเคิล จังหวัดชลบุรี 1-2 เมษายน 

2562

100      266,350

6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

(ธรรมะอาสาพัฒนานักศึกษา)

ห้องประชุม 141  

และวัดสวนแก้ว  

จังหวัดนนทบุรี

19,22 - 25 

เมษายน 2562

800      268,000 

7 การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ 

งานบริการทางจิตวิทยาและสัมมนา

อาคาร 30 22 กุมภาพันธ์ 

2562, 

8 มีนาคม 2562

80  59,400

8 เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับตัว 

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง 

และพรฑณารีสอร์ท  

อ.แกร่งกระจาน จ. เพชรบุรี

24-25 ธันวาคม 

2561

18  19,800

9 โครงการพัฒนาต�าราวิชาชีพครู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

อาคาร 30 ชั้น 10 และโรงแรม

รีเจ้นท์ จ.เพชรบุรี

22-24 กรกฎาคม  

2562

56  82,770

10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

ทางการศึกษา

อาคาร 30 4 กรกฎาคม 2562 20       11,100

11 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัย 10-12 สิงหาคม 

2562

26         6,000 

12 การปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ก่อนเรียน 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 11-12 กรกฎาคม  

2562

35       14,700

13 การปรับพื้นฐานมุ่งความรู้สู่เส้นทาง 

ครูปฐมวัย

ห้องประชุม 

อาคาร 29 ชั้น 2

17 สิงหาคม 2562 75       31,126
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14 การปรับพื้นฐานส�าหรับครูประถม

ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มบส. 10-12 กรกฎาคม 

2562

37       19,470 

15 การพัฒนาพื้นฐานความเป็นครู (ปรับ

พื้นฐานสู่การเรียนครู) คณะครุศาสตร์

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

ประจ�าปีการศึกษา 2562

ห้องประชุม 141 7-8 กรกฎาคม 

2562

950      146,650

16 การสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สืบสาน

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

คณะครุศาสตร์ มบส. 8-9 กรกฎาคม 

2562

58       23,120 

17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัย 31 กรกฎาคม 

2562

80       29,200

18 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาจิตวิทยา

ห้อง 300501 14 ธันวาคม 2561 200       48,200 

19 กิจกรรมครูประถมรักษ์วิชาชีพ 

(การเสริมสร้างบุคลิกภาพส�าหรับครู

ประถมศึกษา)

อาคาร 30  8 พฤษภาคม 

2562

35 9,250

20 เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับตัว 

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง 

และพรฑณารีสอร์ท 

อ.แกร่งกระจาน จ. เพชรบุรี

24-25 ธันวาคม 

2561

20 21,200

21 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR

อาคาร 30 25 มีนาคม 2562 93 53,400

22 การจัดท�าคู่มือการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและรายละเอียดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาครุ

ศาสตรบัณฑิต 4 ปี

บ้านสวนอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม

5-7 กันยายน 

2562

66 224,900

23 การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัย 15 ธันวาคม 2561 65 14,900

24 การตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย ประจ�าปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มบส. 23 กรกฎาคม 

2562

9 2,000

25 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

อาคาร 30 ชั้น 6 3 กรกฎาคม 2562 6 9,000

26 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาขาวิชาจิตวิทยา

อาคาร 30 4 กรกฎาคม 2562 10 11,590

27 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ�าปี

การศึกษา 2561)

อาคาร 30 ชั้น 4 21 มิถุนายน 

2562

25 12,150

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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28 การปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรม

ปรับพื้นฐานความรู้ส�าหรับครูพลศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์ มบส. 10-11, 13 

กรกฎาคม 2562

130       30,700

29 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 อาคาร 30 17 พฤษภาคม 

2562

170       18,700

30 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

ห้องประชุม 141 16 ตุลาคม 2561 600         1,800

31 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (การแข่งขันฟุตบอลประเพณี

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราช

ชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์)

มรภ.บ้านสมเด็จฯ 

มรภ.สวนสุนันทา

4-17 สิงหาคม 

2562

700       17,500 

32 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 

1/2562)

ห้องประชุม 141  2 พฤษภาคม 

2562 และ 15 

พฤษภาคม 2562

600       14,600 

33 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (การประชุมเครือข่ายผู้ดูแล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ปีการศึกษา 2562)

ห้องประชุม 141 22 กุมภาพันธ์ 

2562

200       86,610 

34 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (การสัมมนานักศึกษา

ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้น

เต็มรูปครั้งที่ 2 ภาคเรียน 1/2652)

ห้องประชุม 141 30 สิงหาคม 2562 700         5,708 

35 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (การสัมมนานักศึกษา

ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้น

เต็มรูปครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2562)

ห้องประชุม 141 26 กรกฎาคม 

2562

700         6,050

36 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู (สรุปผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ศึกษาสังเกตการสอน 

1/2562)

ห้องประชุม 141 28 มิถุนายน 

2562

700         4,990

37 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู / การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพขั้นทดลองสอน 

2/2561

อาคาร 30 ลานกิจกรรม 7 พฤศจิกายน 

2561

600         1,900 

38 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู / การสัมมนานักศึกษา

ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป

ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 2/2561

ชั้น 4 อาคาร 1 28 พฤศจิกายน 

2561

600         6,050 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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39 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู / สรุปผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูศึกษาสังเกต

และทดลองสอน ภาคเรียน 2/2561

ห้องประชุม 141 7 ธันวาคม 2561 700         4,980 

40 การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู / สัมมนานักศึกษาระหว่าง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูป

ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/2561

ห้องประชุม 141 4 มกราคม 2562 600         3,000 

41 การเรียนรู้และปฏิบัติการดูดาว  

วัตถุบนท้องฟ้า

เขื่อนแก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี

24-25 มกราคม 

2562

100      134,300 

42 การเรียนรู้และศึกษาดูงานนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

อิมแพ็คเมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี

24 สิงหาคม 2562 70         7,000 

43 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 

ทางทะเล

เกาะขาม ชลบุรี 14-15 มีนาคม 

2562

100      129,600

44 การสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขั้นเต็มรูป ภาคเรียนที่ 2/2561)

อาคาร 1 ชั้น 4 15 มีนาคม 2562 500       20,500

45 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เข้าสู่ 

ยุคไทยแลนด์ 4.0”

อาคาร 30 ชั้น 11 30 มีนาคม 2562 80       46,320 

46 การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตกรรม

ทิวทัศน์

วนอุยานเขาตาม่องล่าย 

จ. ประจวบคีรีขันธ์

17-20 พฤษภาคม 

2562

50       54,000 

47 การอบรมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัย 8-10 กรกฎาคม 

2562

70       35,700

48 โครงการท�าบุญเลี้ยงเพลพระ โรงยิม 8 มีนาคม 2562 150      11,250 

49 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การบริการ

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

(ว่าง) 28 สิงหาคม 2562 70       14,997

50 โครงการศิลปทัศนศึกษา ประจ�าปีการ

ศึกษา 2561

เชียงราย 17-21 มีนาคม 

2562

46      117,800 

51 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนะรรมไทย โครงการ

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชา

มวยไทยและวิชากระบี่กระบอง

มหาวิทยาลัย 

(หน้าอาคาร 1)

19 มกราคม 2562 60         4,500

52 นักศึกษาครูพลศึกษาร่วมใจรับน้อง

อย่างสร้างสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 

2562

อาคาร 27 โรงยิม 5-6 สิงหาคม 

2562

109       23,980 

53 นิทรรศการศิลปศึกษา ประจ�าปี 

การศึกษา 2562

อาคาร 30 ลานกิจกรรม 22-30 สิงหาคม 

2562

80       40,800 

54 ศตวรรษที่ 21 สู่การวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียนทางพลศึกษา

มหาวิทยาลัย 8-9 มิถุนายน 

2562

84       22,800 

55 กิจกรรมวันครู คนปั้นดิน พิมพ์ของชาติ อาคาร 30 ลานกิจกรรม 16 มกราคม2562 370       40,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256258



56 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

และสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 

2561, 1-2 และ 

7-9 ธันวาคม2561

270       16,632

57 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัย 26-27 

พฤศจิกายน2561

47       11,520

58 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 17-20 

ธันวาคม2561

70       33,200

59 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาการประเมิน

ผลและวิจัยทางการศึกษา

มหาวิทยาลัย 5-7, 12-14 

พฤศจิกายน 2561

34       11,280

60 อบรมนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัย 22 กุมภาพันธ์ 

2562

155       29,999

61 การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ใน

ศาสตร์เฉพาะทาง คณะครุศาสตร์ 

มบส. “ทักษะเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ”

ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 31 กรกฎาคม 

2562

75       67,060

62 การจัดการเรียนการสอนระดับ

อุดมศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

อาคาร 30 ชั้น 5 28 มิถุนายน 

2562

8         8,960 

63 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 

ปี)

อาคาร 30 8 กรกฎาคม 2562 9         9,680

64 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรการประถม

ศึกษา

อาคาร 30 ชั้น 4 4 กรกฎาคม 2562 12       13,800 

65 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย

ชั้น 10 อาคาร 30 11 กรกฎาคม

2562

8       17,400 

66 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล

การเรียนรู้รายวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561

 ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 

2458 คณะครุศาสตร์

25 กรกฎาคม

2562

40       29,100 

67 การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเตรียม

ความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (TQR)”

รร 3-60-4 26-27 มิถุนายน 

2562

40      111,300 

68 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียบนรู้ของหลักสูตรศิลปศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2561

อาคาร 30 ชั้น 11 9 กรกฎาคม 2562 5         7,500

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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69 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชาประเมิน

ผลและวิจัยทางการศึกษา

อาคาร 30 2 กรกฎาคม 2562 10         8,720 

70 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ 

ผู้บริหารเพื่อการประสานงาน 

ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย และประเทศ

อังกฤษ

มิถุนายน- 

กรกฎาคม2562

22       41,500

71 โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนกับกรุงธนบุรี

ศึกษา

ห้องประชุม 141 10-11 ตุลาคม 

2561

900       41,470 

72 โครงการรับน้องใหม่หัวใจสร้างสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7 สิงหาคม 2562 100       27,990 

73 สืบสานวัฒนธรรมไทย วัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ 8 มกราคม 2562 30         1,000 

74 การสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์  

(Digital-Based Education)

อาคาร 30 ชั้น 7 8 กรกฎาคม 2562 50       39,400 

75 การอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์และ

บุคลากรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

20-23 ธันวาคม 

2561

23      171,021

76 English Camp อาคาร 30 ชั้น 10 31 สิงหาคม - 1 

กันยายน 2562

85      141,100

77 การผลิตรายการสารคดี กระบี่ 25-29 มีนาคม 

2562

35       67,540 

78 การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาเพือ่เตรยีม

ความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 

2562

อาคาร 1 ชั้น 4 17-21 

มีนาคม2562

320      103,600

79 การสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ

ศึกษา) “เรื่อง คนหลังกล้อง มุมมอง

หลังเลนส์”

อาคาร 6 ชั้น 15 14 พฤศจิกายน 

2561

113         6,000

80 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ

และงานกราฟฟิกเพื่อเสริมสร้างความรู้

สู่ความคิดสร้างสรรค์

อาคาร 30 ชั้น 11 31 พฤษภาคม 

2562

38       11,000

81 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคถ่าย

ภาพสวยงามด้วยกล้อง DSLR

ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ 15-17 

พฤศจิกายน 2561

25       31,220

82 กิจกรรมจิตอาสาสู่สังคม อาคาร 30 ชั้น 1 2-3 มีนาคม 2562 350       61,000

83 ทักษะความเป็นครู เรียนรู้ลงมือ

นักศึกษาครูจิตสาธารรณะสู่ทักษะ

วิชาชีพ

อาคาร 30 ชั้น 1 22 พฤศจิกายน 

2561

450       33,750

84 อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าบุคคล

ส�าหรับถ่ายภาพ

อาคาร 30 ชั้น 5 10 เมษายน 2562 35         6,000

85 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป

ร.ร.สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 28 สิงหาคม 2562 40       32,381

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256260



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ 

นวัตกรรม งานวิจัยและผลงานอื่นๆ : 

การอบรมเชิงหลักจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์

ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ห้อง 2707C

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24-25

มิถุนายน 2562

40 37,200

2 การเผยแพร่ และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น :  

โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ์ ตอน “พระรามยกศร”

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 19 มกราคม 

2562

400 14,000

3 การทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 

(เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) : การน�ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ห้อง

ประชุม อาคาร 27 ชั้น 7

- ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง

- โรงแรม พัทยา ปาร์ค  

บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

25-27

กรกฎาคม 2562

50 134,700

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�า

รายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรประจ�าปีการศึกษา 2561  

ตามมาตรฐาน TQR

ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 7       

(2707 C) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5 พฤษภาคม 

2562

50 23,600

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา : มหกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดี 

ในการจัดการเรียนการสอน” ครั้งที่ 3

ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 4        

(2704 A) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

22 พฤษภาคม 

2562

50 22,500

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(CHE QA 3D ONLINE SYSTEM)

ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 7       

(2707 C) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11 กรกฎาคม 

2562

35 21,950

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้

เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 

การสอน

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 18 ธันวาคม 

2561

200 34,000 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 กรกฎาคม 

2562

140 97,500 

3 การกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย 9 

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 “ LOVE 

SCIENCE GAMES”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 กุมภาพันธ์ 

2562

760 139,800

5 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ให้แก่นักศึกษา และได้จัดสอบความ

สามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 20-21 เมษายน 

2562

370 180,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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6 อาเซียนซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่ 3  

(3rd ASEAN Summer Camp 2019) 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

3-7 มิถุนายน 

2562

6 87,400

7 โครงการ IT Exam เป็นการทดสอบ

ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25 - 29 มีนาคม 

พ.ศ.2562

411 10,200

8 การเตรียมความพร้อมทางการเรียน

และเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์

พระรามเก้า

10-11 กรกฎาคม 

2562

515 209,500

9 การประชุมวิชาการระดับนานชาติ และ

ระดับชาติ “The 3rd International 

Conference on Media Studies 

2019”

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4 กรกฎาคม 

2562

200 564,400

คณะวิทยาการจัดการ

1 ปฏิบัติธรรมน�าสุขส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการเจริญสติเพื่อการ

ท�างานอย่างมีสุข

วัด อ.ลาดบัวหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา

3-5 ตุลาคม 

2561

220 393,000 

2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในยุค 

Thailand4.0

ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 18 มกราคม 

2562 ห้องประชุม

ชั้น 15 อาคาร 7 

และลานกิจกรรม

คณะวิทยาการ

จัดการ

600 151,000 

3 “สัมมนาและศึกษาดูงาน หัวข้อ การ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอง

ภาษาและหลักสูตรนานาชาติ” ณ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย

18 และ 25 ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ

19 – 22 ธันวาคม 2561 

จังหวัดเชียงราย

18 และ 25 

ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการ

จัดการ 19 – 22 

ธันวาคม 2561 

เชียงราย

70 513,200

4 “สัมมนาหัวข้อ การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและ

การเขียนงานวิจัย”

 ณ โรงแรมรีสอร์ท ชูชัยบุรี  

ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

26 – 27 เมษายน 

2562

40 134,000

5  กิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อน 

เปิดภาคเรียน” 

บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา

จังหวัดสมุทรสงคราม

2 – 3  สิงหาคม 

2562 

60 206,800

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256262



6 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�า 

งบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” 

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1  

อาคาร 7 โรงแรมโนโวเทล 

ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จ.ระยอง

31 พฤษภาคม 

และ 4 มิถุนายน 

2562 (ห้อง

อเนกประสงค์ชั้น 

1 อาคาร 7)

5–7 มิถุนายน 

2562 (โรงแรมโน

โวเทล ระยอง  

ริมเพ รีสอร์ท)

70 419,400

วิทยาลัยการดนตรี

1 BSRU Lecturers & Students Road 

to 5th Union Cup Sichuan Wind 

Orchestra Competition

เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

23 - 29 

พฤศจิกายน 

2561

50 67,544

2 Student Recital ครั้งที่ 9 วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

14 พฤศจิกายน 

2561

120 30,000

3 Vocal Competition 2018 เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า  

สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 - 10 ธันวาคม 

2561

80 187,900

4 ค่ายจริยธรรมส�าหรับครูดนตรี  

ประจ�าปีการศึกษา 2561

มูลนิธิโลกทัศน์สโมสร (ยิ้มละไม)  

และโรงเรียน คุรุสภา 

ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี

20-23 กุมภาพันธ์ 

2562

32 27,870

5 BSRU Popular Music Department 

6Guitar Workshop

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

26 กุมภาพันธ์ 

2562

25 9,800

6 Sax Sing Song ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

14 กุมภาพันธ์ 

2562

150 5,000

7 Thailand International Jazz  

Conference (TIJC) 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา และวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล

8,15 มกราคม 

2562 และ 27 

มกราคม 2562 ณ 

วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัย

มหิดล

20 10,000

8 Student Recital ครั้งที่ 10 วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

23 เมษายน 

2562

200 30,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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9 พัฒนาศักยภาพวงดนตรีเครื่องลม 

เพื่อการเข้าร่วมการประกวด  

ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 1

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา และมหาวิทยาลัย

มหิดล

2, 3, 9, 10, 16, 

17, 23, 24, 30, 

31 มีนาคม 

และ 3 เมษายน 

2562 และ 4- 6 

เมษายน 2562

85 30,000

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความ

พร้อมในกรประกอบวิชาชีพครูครั้งที่ 6

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

30 เมษายน 

2562

85 14,260

11 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

วิทยาลัยการดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

24 - 25 มิถุนายน 

2562

40 55,000

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษา

วิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

พฤษภาคม 

- กรกฎาคม 

2562

42 38,000

13 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 

วิทยาลัยการดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มีนาคม 

- มิถุนายน 2562

42 256,820

14 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตดนตรี 

สู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และวิทยาลัยการดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

1 - 9 สิงหาคม 

2562 และ

3 - 4 สิงหาคม 

2562

55 60,000

15 พี่สอนน้องครั้งที่ 6 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3 - 5 กรกฎาคม 

2562

120 30,000

16 ศิลปินดนตรีต้นแบบและการน�าเสนอ

ผลงานทางดนตรีไทย ประจ�าปีการ

ศึกษา 2562

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

19 - 22 

สิงหาคม 2562

150 60,000

บัณฑิตวิทยาลัย

1 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับ

การจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

(พัฒนาหลักสูตร)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 กุมภาพันธ์ 

– 31 สิงหาคม 

2562 

70 134,320

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริม

สร้างคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับครู 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการ

ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วัดป่าหนองหลุบ ส�านักปฏิบัติ

ธรรมประจ�าจังหวัดขอนแก่น 

แห่งที่ 2 ต.แดงใหญ่  อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น

19-20 เมษายน 

2562

43 97,450

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256264



3 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับ

การจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

(ทวนสอบ)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พฤษภาคม-

กรกฎาคม 2562

80 53,050 

4 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่

นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

และผลงานอื่นๆ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 

และ มกราคม-

มิถุนายน 2562

30 110,000

5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบ CEFR 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 29-30 มิถุนายน 

2562

100 33,200

6 โครงการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ

ศึกษา 2561

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5-6 กรกฎาคม 

2562

80 15,100

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้

นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยโปรแกรม 

Adobe Captivate ประจ�าปีการศึกษา 

2562

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13-14 

กรกฎาคม 2562

56 49,200

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ 

ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ: สร้าง

ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่ง

ทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8-9 สิงหาคม 

2562 

40 50,000

โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 การแข่งขันฟุตบอล 7 สี สนามฟุตบอลเมืองทอง

จ.นนทบุรี

ตุลาคม-

พฤศจิกายน 

2562

20 18,550

2 เสริมทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 พฤศจิกายน 

2561

73 25,550

3 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ส�าหรับห้องเรียนพิเศษ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 26-27 

พฤศจิกายน 

2562

29 29,000

4 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต

ราชภัฏสัมพันธ์

มรภ.นครปฐม 12-14 ธันวาคม 

2561

400 1,008,900

5 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 16 ธันวาคม 

2562

50 77,000

6 เรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 16-24 มีนาคม 

2561

38 1,140,000

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิต 5-6 มีนาคม 

2562

50 185,500

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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8 เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต 1-30 เมษายน 

2562

240 480,000

9 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

โมโนสปอร์ต

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

จ.นนทบุรี

25 พฤษภาคม - 

10 มิถุนายน 

2562

24 36,920

10 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

กรมพลศึกษา ประจ�าปี 2562

สนามแบดมินตันแบดมินตัน

สปอร์ตรามอินทรา กรุงเทพ

13-18 มิถุนายน 

2562

10 21,050

11 เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับ

ชาติ (O-NET)

โรงเรียนสาธิต 24 มิถุนายน-12 

กันยายน 2562

102 37,800

12 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 24 กรกฎาคม 

2562

50 51,900

13 ค่ายคณิตศาสตร์ อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 6-8 กรกฎาคม 

2562

77 314,000

14 ภาษาอาเซียน โรงเรียนสาธิต 9-10 กรกฎาคม 

2562

88 25,200

15 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 1-16 สิงหาคม 

2562

300 13,000

16 การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสาธิต 15 กรกฎาคม- 

23 สิงหาคม 

2562

705 440,530

17 ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

21 สิงหาคม 

2562

320 50,750

18 ประวัติศาสตร์สัญจร พระนครศรีอยุธยา 6 กันยายน 

2562

350 109,100

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

1 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ส�าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 พฤษภาคม 

2562 – 30 

กันยายน 2562

405 538,800

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 

(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2561

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตุลาคม 2561 

– เมษายน 2562

2,974 548,800

3 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดย

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา 

2561

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตุลาคม 2561 

– เมษายน 2562

2,102 93,800

4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10, 11, 17 

พฤศจิกายน 

2561

508 321,800

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256266



5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับการ

ท�างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2561

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1-23

พฤศจิกายน  

2561 ,13-29 

มีนาคม  2562

475 357,70

0                                                                                                                                                     

                                  

6 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

(TOEIC) ส�าหรับนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตุลาคม 2561 

– เมษายน 2562

663 664,610                                

7 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง

มิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ

วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 31 พฤษภาคม 

– 13 กรกฎาคม 

2562

246 11,357,720.03

8 โครงการ “The DIMA-BSRU K-Pop 

Camp” ครั้งที่ 3

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 21-27 มกราคม 

2562

65 229,980

9 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษา

อังกฤษส�าหรับนักศึกษาใหม่   

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22–24 

กรกฎาคม 2562

3,100 579,000

10 โครงการประสานงานสอบมาตรฐาน

ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC - Test of 

English for International Commu-

nication) ปีการศึกษา 2561

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23 พฤศจิกายน 

2561 

22 กุมภาพันธ์ 

2562

8 พฤษภาคม 

2562

287 ผู้เข้าสอบช�าระ

ค่าสอบด้วย

ตนเอง

ส�านักกิจการนักศึกษา

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ

ประชุมผู้ปกครอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1-2 กรกฎาคม 

2562

5,450 113,000

2 โครงการรับน้องใหม่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8 สิงหาคม 

2562

3,857 436,369

3 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม

(แห่เทียนจ�าน�าพรรษา)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 กรกฎาคม 

2562

300 168,800

4 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา  

(ชงโคเกมส์)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 17  พฤษภาคม 

2562

3,500 706,000

5 โครงการพัฒนานักศึกษา 

ด้านจิตสาธารณะ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22 กรกฎาคม 

2562

1,100 30,000

7 โครงการเต้นแอโรบิค มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 ตุลาคม 61-30 

กันยายน 2562

1,200 63,000

8 โครงการโยคะ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1ตุลาคม 61-30 

กันยายน 2562

960 291,000

9 โครงการทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 สิงหาคม 

2562

3,050 146,200

10 โครงการทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 

(JOB FAIR 2019)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 23-24 

กรกฎาคม 2562

3,085 204,950

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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11 โครงการทูตกิจกรรม Freshy boy & 

Girl

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1-16 ตุลาคม 

2562

3,250 485,200

12 โครงการวันราชภัฏ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 14 กุมภาพันธ์ 

2562

3,200 717,000

13 เลือกตั้งองค์การนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 17-24 เมษายน 

2562

12,000 72,000

14 กิจกรรมจิตอาสาท�าความดีเพื่อสังคม 

(โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 

ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวข้าววันพ่อ)

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 17 ธันวาคม 

2562

200 474,650

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

1 โครงการมารยาทงามตามแบบ

วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7                     

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

27 กุมภาพันธ์ 

2562

116 55,100

2 โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย 

สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์  

ประจ�าปี 2562

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10 เมษายน 

2562

16 16,200

3 โครงการประกวดมารยาทไทย 

ระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่1 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร                                  

โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8 พฤษภาคม 

2562

205 124,300

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ความเป็นไทย ประจ�าปี 2562  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท  

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระชนมพรรษา 67 พรรษา

อาคาร 1 ชั้น 4 โรงละคร 150 ปี                 

ศรีสุริยวงศ์ และห้องประชุมชั้น 

4 อาคาร 27

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

18-19 

กรกฎาคม 2562

3,055 331,520

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 โครงการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น

บ้านสมเด็จโพลล์

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562

17 598,800

2 โครงการจัดท�าวารสารสถาบันวิจัย 

และพัฒนา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562

10 57,200

3 โครงการประชุมพัฒนากรอบวิจัยเชิง

พื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่อ�าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/

อ�าเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

80 124,750

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562

120 144,900

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256268



5 งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561 

ณ โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

12 -13 

พฤศจิกายน 

2561

200 198,772

6 โครงการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติราชภัฎวิจัยครั้งที่ 5  

“สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตามศาสตร์พระราชา

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2-5 ธันวาคม 

2561

500 115,590

7 โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

และเทคนิคการบริหารจัดการชุด

โครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง

1 มีนาคม 2562 10 20,400

8 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

บางกอกคอนเวนเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

7-10 

เมษายน2562

500 93,470

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้าน 

การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์

31 พฤษภาคม 

2562   

2 กรกฎาคม 

2562  3-5 

กรกฎาคม2562

83 69,880

10 โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา

เครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุด

โครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของพื้นที่บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาตามยุทธศาสร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 มิถุนายน 

2562 ,1-2 

สิงหาคม 2562

67 41,810

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง 

ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา 

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25 มิถุนายน 

2562

9 สิงหาคม 

2562

98 57,540

12 โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา

ณ โรงแรม การ์ เด้นคลิฟ รีสอร์ท 

แอนด์สปา พัทยา

21-23 สิงหาคม 

2562

28 204,700

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 สิงหาคม 

2562

1 กันยายน 

2562

240 68,950

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายในส�าหรับอาจารย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน

1 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในเขตเครือข่ายภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพี่เลี้ยง

และการให้ค�าปรึกษา

ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  คณะครุศาสตร์             133,000

2 การวิจัยและพัฒนาแบบจ�าลองระบบสุริยะที่หมุน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมบนสมาร์ทโฟน

ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา  คณะครุศาสตร์             143,900

3 การพัฒนาความสามารถในการให้ค�าปรึกษาแก่

เพื่อนของผู้น�านักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์  คณะครุศาสตร์             65,250

4 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าแบบกระจายอ�านาจ 

กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม      คณะครุศาสตร์             80,000

5 กิงกะหร่าศิลปะการฟ้อนของคนไตรัฐฉาน ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา     คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

232,000

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในชุมชน ในเทศบาลต�าบลอู่ทอง และเทศบาล

ต�าบลท้าวอู่ทอง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

50,000

7 บทบาทผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ผศ.กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

50,000

8 รูปแบบความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 

4.0

อาจารย์รัชนก  ปัญญาสุพัฒน์   คณะวิทยาการจัดการ 120,000

9 การพัฒนารายละเอียดการใช้งานไม้ไผ่ในงานเสริม

คอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม โดยทดสอบ การต่อ

ปลายไม้ไผ่   แรงยึดหน่วงของไม้ไผ่และคอนกรีต  

ความทนทานของคอนกรีตสูตรทึบน�้าด้วยการเร่ง

อายุ  และการทดสอบความสามารถในการรับก�าลัง

ของเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยใช้คอนกรีตทึบน�้า

สูตรผสมเถ้าแกลบ

ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

300,000

10 การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า

อย่างง่ายและราคาประหยัด

อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ   คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

74,400

11 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ วิทยาลัยการดนตรี            96,250

รายงานประจ�าปี 256270



ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน

12 ส�ารวจและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ดนตรี

อาเซียนในประเทศไทย

อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี   วิทยาลัยการดนตรี            60,000

13 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษา

อังกฤษ ของนิสิตครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ      

 

                       

คณะครุศาสตร์  80,000

14 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์  ชุด ชีเทลส์... ผ่าน

กระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์

หลังสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู      

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

50,000

15 ความสัมพันธ์ของความตระหนักเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการ

มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในรูปแบบ 3R ที่ส่งผล

ต่อความเต็มใจที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการก�าจัด

ขยะตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายของ

ประชาชนในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษา

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี      

  

  

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

80,000

16 การสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกคลังสินค้าเช่า

ส�าหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์กรณีศึกษาใน

จังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ปัญญา  ส�าราญหันต์     

  

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

50,000

17 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้

พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของผู้

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

นายชาตรี  คนงานดี          

 

ส�านักงานอธิการบดี        50,000

18 รถไฟฟ้าสองล้อสมดุลและการเคลื่อนที่แบบ

อัตโนมัติภายในอาคารโดยใช้กล้องวงจรปิด

อาจารย์วรินทร  นวลทิม      

   

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

169,400

19 ศิลปะการแสดงของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 

กรณีศึกษาดนตรีประกอบประเพณีเขาวงกต

ผศ.ถาวร  วัฒนบุญญา     คณะวิทยาลัยการดนตรี 290,000

20 การน�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนการ

ปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา  

เขตกรุงเทพมหานคร

อาจารย์วรินธร   สีเสียดงาม      

  

 คณะวิทยาลัยการดนตรี 94,600

21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม     คณะครุศาสตร์ 130,000

22 การศึกษาวัฒนธรรมลาวครั่ง เพื่อการส่งเสริมการ

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในอ�าเภออู่ทอง   

จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์   

 

คณะครุศาสตร์ 140,700

23 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย

อาศัยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ

ชี้แนะแนวทาง

อาจารย์ ดร.ธนิดา  สุจริตธรรม    

  

คณะครุศาสตร์ 60,000
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24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันบ�ารุงผิวจากสารสกัด

สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

อาจารย์ชารินันท์  แจงกลาง    

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150,000

25 การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านด้วยสื่อดิจิทัลร่วม

กับ Coaching ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

อาจารย์ขวัญทิชา  เชื้อหอม        

   

คณะครุศาสตร์ 66,000

26 ภาพสะท้อนของอุปทานในอาณาจักรแห่งมายาคติ ผศ.สุเมธ  พัดเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 150,000

27 การตรวจวัดไอออนของโลหะในน�้า  ด้วยฟิล์มคาร์

บอกซีฟลูออเรสซีน  เพื่อเป็นแนวทางในการบ�าบัด

น�้าเสีย

อ.สุนิศา  จิตสุนทรชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

95,000

28 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อจุลินทรีย์

ก่อโรคในทางเดินอาหารในระดับ in vitro

อ.ดร.รัชนู  เมยดง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

99,990

29 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันอย่างง่ายในการบ�าบัด

น�้าเสียจากบ้านเรือนในแขวงหิรัญรูจี   

เขตธนบุรี  

อ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

100,000

30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนแป้งข้าว กข 43 อ.ขวัญฤทัย  สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60,000

31 ถั่วงอกทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์สาคูไส้หมู อ.ปรีดิอร  เพ็ชรใหญ่ คณะวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60,000

32 ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์

เมืองสามหมอก  กรณีศึกษา  หม่องส่วยยี

อาจารย์สุนารา  ม่วงพัฒน์       

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

150,000

33 อิทธิพลของอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ที่ส่งผลต่อ

ปริมาณธาตุโครงสร้างผลึกและสภาพพื้นผิวของ

กากสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเป็นแนวทางน�าไปใช้

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศริน  มีมล       

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

83,000

33 การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพ

เคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการ

ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริม

ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลอง

โคน จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์ปนัดดา  ใจบุญลือ       

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

60,000

34 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เลิร์นนิงออบเจกต์ตามหลัก

การศึกษาบันเทิง  เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม   

กมลชัยพิสิฐ      

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

60,000

35 การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก  กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  

ศิริพละ                              

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

150,000

36 การศึกษาปริมาณกาบาในข้าวฮางงอกและข้าว

กล้องงอกที่แช่ตามเวลาของอัตราการมีชีวิต 

ในข้าว 7 สายพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  

อมร  

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

60,000

ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน

รายงานประจ�าปี 256272



37 การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ส�าหรับ

งานบัดกรี ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร   

เขตบางกอกน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ   

นิลผาย                                      

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

100,000

38 ความคงตัวทางกายภาพ   และเคมีภายของต�ารับ

เจลจากสารสกัดยาพอกกระดูกไก่ด�า

อาจารย์เพชรน�้าผึ้ง  รอดโพธิ์       

 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

99,500

39 การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุล

สายการผลิต กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์

อาจารย์ณัฐพล  บุญรักษ์      

คณะสาขาวิชา 

 

คณะวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60,000

40 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมดนตรีพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพของผู้สูงอายุในเขตธนบุรี

อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ    

 

คณะวิทยาลัยการดนตรี    150,000

ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน
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รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายนอกส�าหรับอาจารย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน

1 ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และ

ไบโอดีเซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบ

ทางเคมี

ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

667,900  

2 การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูง

ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ท�าลาย

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 

และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

756,800

3 ด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของ

อ�าเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลง

และการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ 

โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการ

เรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน

(โครงการชุด)  

ผศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ  

และคณะ    

คณะวิทยาลัยการดนตรี 1,050,000

4 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทย

ทรงด�าในพื้นที่อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(โครงการชุด)

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 

และคณะ  

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

950,000

5 โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบน

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ

กลุ่มชาติพันธุ์ในอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(โครงการชุด)

ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ  

และคณะ       

คณะวทิยาการจดัการ 600,000

6 โครงการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยชมุชน

ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นอ�าเภออู่ทอง จงัหวดั

สพุรรณบรีุ

ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรือเดช คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

300,000

รายงานประจ�าปี 256274



รายชื่อโครงการวิจัย
ทุนภายในส�าหรับนิสิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล�าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายชื่อผู้รับทุนวิจัย หน่วยงานที่ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน

1 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการ

ยับยั้งเชื้อราColletotrichum capsici

น.ส.สุนิษา  ตรีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000

2 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการ

ยับยั้งเชื้อราFusarium oxysporum

น.ส.สุไรนี  สุหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000

3 ประสิทธิภาพของเชื้อราละลายฟอสเฟต 

ที่คัดแยกได้จากดิน

น.ส.ปนัดดา เต้าชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000

4 การคัดแยกและศึกษาลักษณะของเชื้อ

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดิน

น.ส.ปิยพร  พนอมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000
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ยุทธศาสตร์ ที่4
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย
1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ระบบฐานข้อมูล
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. พัฒนาเครือข่าย
5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมกำาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

    การสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทำางานตามพันธกิจ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น   

    การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รายงานประจ�าปี 256276



ยุทธศาสตร์ ที่4
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

คณะครุศาสตร์

1 การสร้างสื่อระบบการเรียนการสอน

โดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC)

อาคาร 30 ชั้น 7  

คณะครุศาสตร์

13 กันยายน 2562 45 58,476.25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 

2563-2567 และรายงานความ

ก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 

2562

ห้องประชุมคณะ2704 A 24 กรกฎาคม 2562 37 32,850

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและ

คณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่

สถาบัน 21 st C Life Science Foun-

dation

ประเทศเกาหลีใต้ 12-19 พฤษภาคม 62 21 1,261,000

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

27 มีนาคม 2562 120 79,400

3 การประชุมเสวนาวิชาการ กัญชาและ

กัญชง ทางการแพทย์ ร่วมกับส�านัก

วิทยาศาสตร์ ราชบัญฑิตยสภา

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

4 กรกฎาคม 2562 200 107,000

4 การพัฒนาชุดโครงการ วิจัยเพื่อ 

ขอส่งงบ ประมาณ แผ่นดิน (วช.)

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

19 กรกฎาคม 2562 50 20,000

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2565)

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

2-3 มีนาคม 2562 200 157,400

6 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2562-2566) และศึกษาการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ

วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

คณาจารย์และบุคลากร

ซีบรีซ จอมเทียน                    

รีสอร์ทพัทยา  

จังหวัดชลบุรี

3-5 มิถุนายน 2562 133 870,400

บัณฑิตวิทยาลัย

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริม

สร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมี

จิตอาสาส�าหรับครู

โรงพยาบาล

สมเด็จเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร

18 มกราคม 2562 44 19,200

โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิต 2 มีนาคม 2562 300 20,200
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2 สาธิตราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 2 มรภ. นครปฐม 20-21 มีนาคม 2562 30 26,800

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ

และการสร้างแบบประเมินโครงการ

โรงเรียนสาธิต 8 พฤษภาคม 2562 30 9,150

4 วิชาการสานสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต 28 พฤษภาคม 2562 40 7,500
ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การจัดท�าแผนด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้จาก

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2”

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

25–26 กรกฎาคม 2562 32 37,620

2 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU 

NEWS, เว็ปไซต์, แบรนเนอร์, 

Bulletin ป้ายประกาศ ไวนิล (และ

สร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์ที่ดีให้

กับมหาวิทยาลัย) กิจกรรม การเปิดตัว

สื่อประชาสัมพันธ์และการเสวนา

แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในยุค

ดิจิตอล

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

2 กันยายน 2562 150 60,600

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

1 โครงการการปรับปรุงและตกแต่ง

ภายใน ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือ

ข่ายอาเซียน

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และ

เครือข่ายอาเซียน

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

14 เมษายน 2562 –  

15 ตุลาคม 2562

- 5,892,125.76

2 โครงการจัดการต้อนรับและเลี้ยง

รับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้

ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัย

ในประเทศและต่างประเทศ  

ปีการศึกษา 2561

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

24–28 พฤศจิกายน 

2561

27 9,818

3 โครงการการพัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน

จังหวัดน่าน 26 สิงหาคม 2562 –  

7 กันยายน 2562

16 180,380

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ 

ระบบ ThaiJo”

ส�านักวิทยบริการฯ

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

28 พฤศจิกายน 2561 33 20,000

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้

โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น”

ส�านักวิทยบริการฯ

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

21 มีนาคม 2562 40 30,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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3 โครงการห้องสมุดสัญจร มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

27 สิงหาคม 2562 41 30,000

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การบริหารจัดการองค์กรและการ

จัดการห้องสมุดสีเขียว

ส�านักวิทยบริการฯ

มรภ. เทพสตรี

และ ภูแก้ว รีสอร์ท

แอนด์ แอดเวนเจอร์

ปาร์ค เข้าค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์

16-18 พฤษภาคม 2562 22 220,000

5 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการท�างาน

ของบุคลากรยุคใหม่และการป้องกัน

การทุจริตขององค์กรเพื่อความโปร่งใส

หัวหินแกรนด์ โฮเทล

แอนด์ พลาซ่า จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

27-28 กรกฎาคม 2562 22 50,000

6 โครงการการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ส�านักวิทยบริการฯ

มรภ. บ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

1 ตุลาคา 2561-  

30 กันยายน 2562

800 50,000

หน่วยตรวจสอบภายใน

1 โครงการ การเสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561

ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ 

ชั้น 15 อาคาร 6 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2  พฤศจิกายน 2561 151 23,039

2 โครงการ การทบทวนภารกิจการ

บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลาชิก้า บีช  ปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

24 – 26 กรกฎาคม 

2562

8 48,198

3 กิจกรรม ประชุมการพิจารณาเกณฑ์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน

การตรวจสอบ

ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น 

6 อาคาร 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

26 สิงหาคม 2562 60 9,500

กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี

1 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจ

ระบบงานสารบรรณ

ห้องประชุม อาคาร 11 

ชั้น 9

27 กุมภาพันธ์ 2562 100 8,500

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นไปตาม 

แผนปฏิบัติการของกองกลาง 

ส�านักงานอธิการบดี ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563

ณ บันเทิง โฮมสเตย์ 17-18  สิงหาคม  2562 27 72,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)
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ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดท�าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ

สารสนเทศเพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา (CHE Curriculum  

Online : CHECO)

อาคาร 10 ชั้น9 ห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1092

26 ตุลาคม 2561 129 20,671.50

2 โครงการ Tea Break “ลงทะเบียน

เรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อาคาร 10 ชั้น 8  

ห้อง 1081

28 พฤศจิกายน 2561 209 16,926.50

3 โครงการประคณะกรรมการประสาน

งานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส�าหรับ

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการ

สอน ประจ�าปีการศึกษา 2561

ห้องประชุม

เฉลิมพระเกียรติ  

อาคาร 7 ชั้น 15

8 มกราคม 2562 98 12,899.50

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

บริการและข้อมูลเรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น 

ไม่จบ นะจ๊ะ ประจ�าปีการศึกษา 2561

อาคาร 10 ชั้น 8  

ห้อง 1081

23 มกราคม 2562 131 17,740.50

5 โครงการเสริมสร้างจิตส�านึกการร่วม

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน

วิชาการ

ห้องประชุม อาคาร 8 

ชั้น 6

22 พฤษภาคม 2562 50 24,100

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน

เกณฑ์การประกันคุณภาพ

ห้องราชาวดี อาคาร 8 

ชั้น 6

22 กรกฎาคม 2562 60 40,000

7 โครงการการจัดการความรู้เพื่อการจัด

ท�าแผนกลยุทธ์

โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน 

จังหวัดเพชรบุรี

31 กรกฎาคม -2 

สิงหาคม 2562

37 228,100

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส�านักงานอธิการบดี

1 โครงการปรับปรุงพื้นลิฟต์อาคาร 1 

และอาคาร 6 จ�านวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 75,000

2 โครงการจัดซื้อกรอบป้ายอะคลีลิค

ภายในลิฟต์ จ�านวน 25 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 75,000

3 โครงการจัดท�าลานนั่งอเนกประสงค์

บริเวณพื้นระหว่างอาคาร 8 และ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 218,000

4 โครงการจัดท�าลานนั่งอเนกประสงค์

บริเวณข้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 740,000

5 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์

บริเวณด้านหลังอาคาร 1 จ�านวน  

1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 392,000

6 โครงการจัดท�าป้ายชื่อห้องผู้บริหาร 

จ�านวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พฤษภาคม–สิงหาคม 

2562

- 30,000

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด วัน เดือน ปี จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปี 256280



  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินมหาวิทยาลัย
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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 เนื่องด้วย ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทำาหน้าที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพจาก 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ 
ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561 ในระหว่าง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำาเนินการรายงานประเมินตนเอง และเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา          
จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น          
5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561                 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561                     
จำาแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ
 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จำาแนกรายตัวบ่งชี้                            
ตามองค์ประกอบคุณภาพ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 
 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จำาแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยนำาเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561  
 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อการพัฒนา
คุณภาพระดับสถาบันที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2561 

รายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบันประจ�าปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานประจ�าปี 256282



 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2561                 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน

ผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การด�าเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม      3.40 การด�าเนินงานระดับพอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.08 การด�าเนินงานระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ      3.60 การด�าเนินงานระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1  4.22 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์     

5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.86 การด�าเนินงานระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 3.64 การด�าเนินงานระดับดี

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.17 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับตดิตามผลลพัธ์ตาม

พนัธกจิกลุม่สถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั

5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.30 การด�าเนินงานระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.77 การด�าเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.45 การด�าเนินงานระดับดี
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 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2561  
 จ�าแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ

คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การด�าเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก
ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์

คะแนน

เฉลี่ย

องค์ประกอบที่  1 

การผลิตบัณฑิต

5 1.2 (4.08)

1.3 (3.60)

1.4 (5.00)

1.5 (5.00)

1.1 (3.40) 4.22 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่  2 

การวิจัย

3 2.2 (3.86) 2.1 (5.00) 2.3 (3.64) 4.17 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่  3 

การบริการวิชาการ

1 - 3.1 (5.00) - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  4 

การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1 - 4.1 (5.00) - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ

3 - 5.1 (5.00)

5.3 (5.00)

5.2 (4.30) 4.77 การด�าเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.85 5.00 3.78 4.45 การด�าเนินงานในระดับดี

ผลการประเมิน การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด�าเนิน

งานระดับดี
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 ส่วนท่ี 3 ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน จ�าแนกรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ
คณุภาพ เปรยีบเทยีบระหว่างปีการศกึษา 2559 – 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       3.16 3.17 3.40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.22 3.46 4.08

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 2.13 2.43 3.60

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี      5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.70 3.81 4.22

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์     

5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.49 3.85 3.86

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 4.37 3.78 3.64

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.62 4.21 4.17

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

5.00 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.04 4.14 4.30

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  และคณะ 4.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.35 4.71 4.77

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.26 4.29 4.45

ANNUAL REPORT 2019 85



 ส่วนท่ี 4 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั จ�าแนกตามการวเิคราะห์ปัจจัยน�าเข้า  
กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ เปรยีบเทยีบระหว่างปีการศกึษา 2559 – 2561  

องค์ประกอบ

คุณภาพ

ปีการ

ศึกษา

จ�านวน

ตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การด�าเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก
ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์

คะแนน

เฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1  

การผลิตบัณฑิต

2559 5 2.67 5.00 3.16 3.70 การด�าเนินงานระดับดี

2560 5 2.95 5.00 3.17 3.81 การด�าเนินงานระดับดี

2561 5 3.84 5.00 3.41 4.22 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2  

การวิจัย

2559 3 4.50 5.00 4.37 4.62 การด�าเนินงานระดับดี

2560 3 3.85 5.00 3.78 4.21 การด�าเนินงานระดับดี

2561 3 3.85 5.00 3.64 4.17 การด�าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3  

การบริการวิชาการ

2559 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

2560 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

2561 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  

การท�านุบ�ารุงศิลปะ       

และวัฒนธรรม

2559 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

2560 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

2561 1 - 5.00 - 5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5   

การบริหารจัดการ

2559 3 - 4.50 4.04 4.35 การด�าเนินงานระดับดี

2560 3 - 5.00 4.14 4.71 การด�าเนินงานระดับดีมาก

2561 3 - 5.00 4.30 4.77 การด�าเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม  

(ปีการศึกษา 2559)

13 3.28 4.86 3.86 4.26 การด�าเนินงานระดับดี

ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยรวม 

 (ปีการศึกษา 2560)

13 3.25 5.00 3.70 4.29 การด�าเนินงานระดับดี

ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยรวม  

(ปีการศึกษา 2561)

13 3.85 5.00 3.78 4.45 การด�าเนินงานระดับดี

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี
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 ส่วนท่ี 5 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในต่อการพฒันา
คณุภาพระดบัสถาบันท่ีได้จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั ประจ�าปีการศึกษา 2560

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

 จุดเด่น/จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท�าโครงการและกิจกรรรมที่มีความหลากหลายในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก�าหนด

2. มหาวิทยาลัยการสั่งสมความมีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีพื้นฐานความเข้มแข็งด้านดนตรีเป็นท่ียอมรับ

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

  ไม่มี

 ข้อเสนอแนะ

1. มหาวทิยาลยัควรวางระบบการดแูลนกัศกึษาทัง้ในระดบัสถาบนั คณะ ทีเ่ช่ือมโยงถงึอาจารย์ทีป่รกึษา และอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่กระบวนการ

คัดกรอง โดยจ�าแนกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มส่งเสริมเพื่อพัฒนา) เพื่อประโยชน์ในการวางระบบการ

ดูแลให้เหมาะสม

2. มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นต้น

3. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาในด้าน Soft Skill ให้กับนักศึกษาในด้านการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณะจัดท�า โครงการ Start up เพื่อเป็นต้นแบบ อย่างน้อยคณะละ 1 โครงการมหาวิทยาลัยควรพัฒนา

หลักสูตรที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางให้มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยจัดท�า Improvement Plan ที่เหมาะสม

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

 จุดเด่น/จุดแข็ง

  ไม่มี

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

1. มหาวทิยาลัยควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวจัิยให้เป็นคลงัข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ

2. เนื่องจากจ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีอยู่จ�านวนน้อย และมีแนวโน้มลดลงในทุกคณะในช่วง 3 ปีย้อน

หลัง (ปกศ. 2559-2561) ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน ให้มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีสิ่งจูงใจ 

ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”

3. มหาวิทยาลัยควรก�าหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการท�างานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ต่อสังคมหรือประเทศชาติ 

ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยแบบต่อยอด (Transitional research) โดยการเชื่อมโยงผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะหรือวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับจ�านวนเงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัย

จัดสรร เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าบางคณะได้รับทุนวิจัยน้อยแต่ตีพิมพ์ผลงานได้มาก แต่บางคณะได้รับทุนวิจัยมากแต่ตีพิมพ์ผลงานได้น้อย

 ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรจัดหมวดหมู่งานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือตาม

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อเอื้อต่อการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์

และเชิงสาธารณะ เช่น การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ประเด็นวิจัย อาทิเช่น อาหาร เกษตร ระบบโลจิสติ

กส์ การบริการมูลค่าสูง เศรษฐกจิดิจทิลั ฯลฯ) การวจิยัและนวัตกรรมเพือ่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม (ประเดน็วจิยั อาทเิช่น สงัคมสงูวยั 

คนไทยในศตวรรษที่ 21 สุขภาพ ฯลฯ) เป็นต้น

2. มหาวิทยาลัยควรน�าการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่เคยด�าเนินการได้ผลมาแล้วในเรื่องการขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องเทคนิคการเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อน�ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการท�าวิจัย (Up-skill and Re-skill) และทักษะการท�างานวิจัย

ร่วมกับนักวิจัยในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Designed thinking) เพื่อก�าหนดหัวข้อวิจัยตามโจทย์ของ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Designed-Based Implementation Research: DBIR) ทักษะการท�างานวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย ทักษะ
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การเรียนรู้ผ่านการท�างานวิจัย (Research-Based Learning) ทักษะการท�าวิจัยแบบข้ามศาสตร์ ทักษะการท�างานวิจัย แบบจานด่วน 

เป็นต้น

    องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 จุดเด่น/จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยก�าหนดชุมชนเป้าหมาย และจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน

2. ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการเพื่อสร้าง 

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

  ไม่มี

 ข้อเสนอแนะ

   มหาวิทยาลัยควรส�ารวจและวางแผนการให้บริการกับชุมชนให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยควรพัฒนาพื้นที่ของศูนย์อู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการวิชาการ

 องค์ประกอบที่ 4  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 จุดเด่น/จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ส�าคัญมากมาย  มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็น

โอกาสในการสร้างผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึง การน�ามาบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ

2. มหาวิทยาลัยมีช่องทางการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

 ไม่มี

 ข้อเสนอแนะ

   มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 จุดเด่น/จุดแข็ง

1. มหาวทิยาลยัมกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์ทีด่ ีมกีารทบทวนและปรบัให้สอดรบักบัแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ โดยได้

รบัการสนบัสนนุทีด่ ีจากสภามหาวทิยาลยั ผลการประเมนิการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลส�าเรจ็ของการ

ด�าเนนิงานสงูกว่าเป้าหมายตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ ร้อยละ 66.33 และส�าเรจ็ตามเป้าหมายตวัชีว้ดั ร้อยละ 24.49 ถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี

2. มหาวทิยาลยัมผีลการประเมนิจากส�านกังาน ป.ป.ช. ในเรือ่งคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ประเภทสถาบนั

อดุมศกึษา ได้คะแนนสงูสดุ 2 ปีตดิต่อกัน

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา

   มหาวิทยาลยัควรให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคณุภาพของหลักสตูรต่าง ๆ ให้สงูขึน้เป็นระดบั “ดมีาก” เนื่องจากผลการประเมินในปีการศึกษา 

2561 เกือบทุกหลักสูตร อยู่ในระดับ “ดี” โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปานกลาง” จ�านวน 

29 หลักสูตร (ร้อยละ 39.93)

รายงานประจ�าปี 256288



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การพัฒนาอาจารย์ ปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากจ�านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาใน

แต่ละปีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ มีความจ�ากัดเรื่องงบประมาณจากรัฐ การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ซึ่งอาจท�าได้ดังนี้ ด้าน

การสอน พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิต ด้านการ

วิจัย พัฒนา ให้อาจารย์มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ได้อย่าง

กว้างขวาง ไม่เพียงเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น ด้านวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียน ในรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย  

น�าความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ ๆ หรือพัฒนาการสอนของตน เป็นต้น

2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีต�าแหน่งทางวิชาการในจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเพิ่มอย่าง ก้าวกระโดดในปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 

25.50, 29.15 และ 43.15 ตามล�าดับ) ซึ่งน่าจะสะท้อนว่าอาจารย์ มีผลงานวิชาการมากขึ้น แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ในช่วง

เดียวกันกลับพบว่า ผลการประเมิน ด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า มีคะแนนลดลงทุกปี (4.37, 3.78 และ 3.64 ตามล�าดับ)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สาเหตุหรือเหตุผลที่อธิบายในเรื่องนี้ เพื่อก�าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และยกระดับคุณภาพ

ของผลงานวิชาการให้สูงขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่มหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของการเป็น

องค์การที่มีสมรรถนะสูง

3. มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี หาก

มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว มีศักยภาพเหมาะสม สามารถรับผิดชอบงานได้เองอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบที่ขยายผล

ไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้น จะท�าให้งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณค่ายิ่งขึ้น
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  กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 
2562 

โครงการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานประจ�าปี 256290



โครงการ การพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
(กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ) : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิตข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการ “ชุมชนน�้าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น“โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”

วันแม่แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2562 

รายงานประจ�าปี 256292



โครงการสุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 3 คีตวันทาเทวาประสิทธิ์  พาทยโกศล ระลึก 111 ปีชาตกาล

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
(กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ) “มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ”
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม

โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ  การแบ่งปันประสบการณ์หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายงานประจ�าปี 256294



โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม 
การผลิตสื่อมัลติมิเดียส�าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การใช้ภาพเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้สอน (Visual Aid Educator)” 

โครงการผลิตบัณฑิตครู 
เรื่อง “การพัฒนานิสิตพิชิตความเป็นครู”

โครงการเสริมสร้างความรู้สหวิทยากรเพื่อการเป็นครูเคมีที่สมบูรณ์แบบในศตวรรษที่ 21 

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
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โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี หัวข้อ “สืบสานอัตลักษณ์การขับร้องเพลงไทยฝั่งธนบุรี” 
(เพลงเขมรไทรโยค พระอาทิตย์ชิงดวง สรรเสริญพระบารมี ทางบ้านพาทยโกศล) 

โครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาด้านความเป็นผู้น�า

โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการทักษะชีวิตนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

รายงานประจ�าปี 256296



โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิตัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และการประกอบอาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาทางด้านมารยาท
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โครงการ การเผยแพร่ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น : โขนเชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอน “พระรามยกศร”

โครงการ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
ด้วยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป WordPress

โครงการ  การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพและ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา :  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย QUIZZ  

และการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ส�าหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรประจ�าปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐาน TQR

รายงานประจ�าปี 256298



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจข้อสอบผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน ZipGrade 

โครงการสัมมนาผู้น�านักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย

โครงการการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sci & Tech Games 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี ZOOM  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ANNUAL REPORT 2019 99



โครงการการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7  “ LOVE SCIENCE GAMES”

โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจ�าปี 2562100



โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “การสอบ IT Exam”

โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การท�างาน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2562
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โครงการ เรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

โครงการวันราชภัฏ“พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

โครงการท�าความสะอาดคูคลองและบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานประจ�าปี 2562102



โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับคณาจารย์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ�าปีการศึกษา 2561”

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2561  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจ�าปีการศึกษา 2561
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ส�าหรับครู ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561

รายงานประจ�าปี 2562104



โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

โครงการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ประจ�าปีการศึกษา 2562

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ 
ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ :  

การสร้างผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ “Vocal Competition 2018” 

โครงการ “BSRU Lecturers & Students Road to 5th Union Cup Sichuan Wind Orchestra Competition

โครงการค่ายจริยธรรมส�าหรับครูดนตรี ประจ�าปีการศึกษา 2561

โครงการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

รายงานประจ�าปี 2562106



การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2563-2567 และรายงานความก้าวหน้า 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562

โครงการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการประชุมวิชาการระดับนานชาติ และ
ระดับชาติ  “The 3rd International  

Conference on Media Studies 2019” 
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การประชุมเสวนาวิชาการ กัญชาและกัญชง ทางการแพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)

รายงานประจ�าปี 2562108



โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการสร้างแบบประเมินโครงการ

โครงการการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีจิตอาสาส�าหรับครู

โครงการ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

โครงการ การทบทวนภารกิจการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็ปไซต์, แบรนเนอร์, Bulletin  
ป้ายประกาศ ไวนิล (และสร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย)

รายงานประจ�าปี 2562110



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�าแผนด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2”

โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ
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โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออ�านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน 
ในศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น”

โครงการห้องสมุดสัญจร

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการจัดการห้องสมุดสีเขียว

รายงานประจ�าปี 2562112



โครงการ การเพิ่มศักยภาพในการท�างานของบุคลากรยุคใหม่ 
และการป้องกันการทุจริตขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
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คณะผู้จัดท�า รายงานประจ�าปี  2562
ที่ปรึกษา

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม

คณะท�างาน

รวบรวมข้อมูล/ออกแบบ

ปีที่พิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค�าสุก   ผู้ช่วยอธิการบดี
นายอภิชาติ    สิงห์ชัย   รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน  ส�านักงานอธิการบดี

นายอนุชา   พิมพ์นนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย
กองนโยบายและแผน  ส�านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์  02-473-7000  ต่อ 1400    
โทรสาร  02-466-8060  http://plan.bsru.ac.th

Po licy And Planning  Divi
sio

n

รายงานประจ�าปี 2562114





CONTACT US
02-473-7000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

www.bsru.ac.th

รายงานประจ�าปี  2562




