
การรายงานผลการด าเนินงาน

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตามโครงการประชมุสมัมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)

ของสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปี 2561

ระหว่างวนัท่ี 24 – 26 ธนัวาคม 2560

ณ โรงแรมระยองรสีอรท์ จงัหวดัระยอง
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การ Reprofile / ปรบัแผนของ มบส. 

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนของ มรภ. ระยะ 20 ปี 
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1. ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

2. ดา้นวิชาการ และการยกระดบัคณุภาพ

การจดัการการศึกษา

3. ดา้นการวิจยั และการบรกิารวิชาการ

ส ูท่อ้งถ่ิน

4. ดา้นการท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม

ประเด็นส ำคญัในกำรน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั
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1.ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ดำ้นงบประมำณ 

Money

ดำ้นบคุลำกร

Man

ดำ้นสิ่งเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก

Material

1.1
1.2

1.3

1.1. ด้านงบประมาณ (Money)

หลักการ การบริหารเชิงรุกและการมีส่วนร่วมขององค์กร

งปม.
แผ่นดิน

บกศ.

อื่นๆ

สนอ

ครุ

มนุษย์

อื่นๆ

วจก.
วิทย์

ว ดนตรีการจัดสรร
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งบประมาณ แผ่นดิน = 641.4518 ลา้นบาท

งบประมาณ บกศ. = 220.7690 ลา้นบาท

งบประมาณ อ่ืนๆ    = 173.3070 ลา้นบาท

- สนอ. = 666.9541 ลา้นบาท

- ครศุาสตร์ =  44.2838 ลา้นบาท

- มนษุยศาสตร์ =  14.6574 ลา้นบาท

- วิทยาการจดัการ =  23.6694 ลา้นบาท

- วิทยาศาสตร์ =  82.1223 ลา้นบาท

- วิทยาลยัดนตรี =     23.9358 ลา้นบาท

- อ่ืนๆ (สถาบนั/ส านกั)= 179.9050 ลา้นบาท

1,035.5278

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ลา้นบาท

จ าแนกตามหน่วยงาน
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การควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ      ระเบียบ ประกาศ 

คณะกรรมการติดตามแผน
กอม./ กมบส.

หัวหน้าหน่วยงาน

นโยบาย
แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการติดตามแผนฯ กอม. กมบส. นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวแทน
ผู้บริหาร เป็นกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
และให้หน่วยงานเข้ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าชี้แนะ แนวทาง  และมีข้อเสนอแนะ 6



ผลการด าเนินงานในรอบปี

ที่ หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

1. มหำวิทยำลัย - - - - - - - -
2. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 25 5 96.77 1 83 19 94.44 6
3. คณะครุศำสตร์ 16 - 100 - 56 27 79.05 22
4. คณะมนุษยศำสตร์ และ

สังคมศำสตร์
13 - 100 - 64 13 90.59 8

5. คณะวิทยำกำรจัดกำร 8 - 100 - 43 23 90.41 7
6. คณะวิทยำศำสตร์ และ

เทคโนโลยี
50 - 100 - 83 25 87.80 15

7. วิทยำลัยกำรดนตรี 11 - 100 - 8 7 68.18 7

ผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
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ผลการด าเนินงานในรอบปี

ที่ หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

8. บัณฑิตวิทยำลัย 4 - 100 - - - - -
9. ส ำนักประชำสัมพันธ์และ

สำรสนเทศ
- - - - 7 1 100 -

10. ส ำนักโรงเรียนสำธิต 27 - 100 - 11 2 100 -
11. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน
- - - - 8 1 81.82 2

12. ส ำนั กวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

12 - 100 - 5 1 100 -

13. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 - 100 - - 1 33.33 2
14. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 3 26 96.67 1 5 2 100 -
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ที่ หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

ด ำเนิน
กำร
แล้ว

ก ำลัง
ด ำเนิน
กำร

ร้อยละ
ไม่ได้

ด ำเนิน
กำร

15. ส ำนักคอมพิวเตอร์ 3 - 100 - 8 - 100 -
16. ส ำนักวิ เทศสัมพันธ์และ

เครือข่ำยอำเซียน
16 - 100 - 7 - 100 -

17. ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ - - - - 6 1 100 -
18. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 1 - 100 - 2 - 100 -
19. ศูนย์กำรศึกษำอู่ทอง

ทวำรวดี
3 - 100 - 2 1 100

๐
-

20. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - - - - - - - -
รวม 197 31 99.13 2 398 124 88.32 69

ผลการด าเนินงานในรอบปี
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มแีผนแสวงหำคนด ีมกีระบวนกำรพฒันำ

คนเกง่  และเร่งสรำ้งค่ำนยิมองคก์ร

วิเครำะหส์ภำพก ำลงัคนในปัจจบุนั และก ำลงัคน 

ในอนำคต (จดัหำพฒันำ)

1.2 ดา้นบคุลากร (Man)

หลกัการ

1.2.1

1.2.2
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มีแผนแสวงหา

คนดี

มแีผนกำรจดัสอบ

มกีระบวนกำรคดัเลือกที่เขม้ขน้

- คณะกรรมกำรแตล่ะดำ้น

- ก ำหนดคณุสมบตัิ

- กระบวนกำรสอบ

มีกระบวนการพฒันา

คนเกง่

โครงกำรปฐมนเิทศ สอนงำน

โครงกำรฝึกอบรม พฒันำทกัษะ ควำมรู้

โครงกำรสง่เสริมสนบัสนนุกำรท ำงำน และกำรเพิ่มควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร

ตลอดจนใหท้นุศึกษำตอ่

เรง่สรา้ง

ค่านิยมองคก์ร 

Morality

กำรสง่เสริมจดัโครงกำรดำ้นเสริมสรำ้งควำมส ำพนัธ ์และสรำ้งทศันคติที่มตีอ่

องคก์ร

กำรเพิ่มคำ่ตอบแทนใหร้ำงวลัในโอกำสตำ่ง ๆ

กำรมอบโอกำสใหท้ ำงำน ใหต้ ำแหนง่ และเลื่อนต ำแหนง่เพื่อควำมมัน่คง

กำรยกย่องเชดิชบูคุคลดเีดน่ ดำ้นตำ่ง ๆ

กำรปรบัปรงุ / ออก ขอ้บงัคบั / ระเบียบ / ประกำศใหเ้ป็นแนวปฏิบตัทิี่ดรี่วมกนั
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จ ำนวนบคุลำกรที่ไดท้นุ         

ปี 2559

จ ำนวนบคุลำกรที่ไดท้นุ             

ปี 2560

รวมจ ำนวนบคุลำกรที่ไดร้ับ

ทนุทัง้หมดในปัจจบุนั

ปริญญำเอก 8 11 99

ปริญญำโท 2 2 15

รวมทัง้หมด 10 13 114

0
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80

100

120

การพฒันาและความกา้วหนา้ทางการศึกษา
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ปี 2559

ปี 2560

ผูบ้ริหำรดเีดน่ บคุลำกรสำยวิชำกำรดเีดน่ บคุลำกรสำยสนบัสนนุดเีดน่ บคุลำกรที่ไดส้รำ้งชือ่เสียง

โครงการสง่เสรมิค่านิยมองคก์ร 

(การยกยอ่ง การมอบรางวลัคนดีและคนเกง่)
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ปรบัปรงุใหดี้ข้ึน พรอ้มต่อการใชง้าน

เสรมิ / จดัเพ่ิม ใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน

1.3 ดา้นสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก

หลกัการ

จดัหา ตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ต่อความจ าเป็นในการท างาน

1.3.1

1.3.2

1.3.3
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ปรบัปรงุใหดี้ข้ึน พรอ้มต่อการใชง้าน

โรงละครศรีสรุยิวงศ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
สระว่ายน้าํ
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เสรมิ / จดัเพ่ิม ใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน

ศนูยก์ารเรียนรวมเอนกประสงค1์8
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จดัหา ตอบสนองต่อความตอ้งการ ต่อความจ าเป็นในการท างาน

แหลง่การเรยีนร ูก้รงุธนบรุศึีกษา
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สรา้งใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นในการใชง้าน

หอ้งประชมุสภามหาวิทยาลยั

หอ้ง Fitness Center 21



เนน้การพฒันาหลกัสตูรตามการ 

Reprofiling

เนน้การประกนัคณุภาพใหไ้ดม้าตรฐานสากล

2. ดา้นวิชาการ และการยกระดบั

คณุภาพ การจดัการศึกษา

หลกัการ

2.1

2.2

เนน้การขยาย เครอืขา่ยความ

รว่มมือทางวิชาการ

2.3
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2. ด้านวิชาการและการยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษา

หลักการ
เน้นการพฒันาหลกัสตูรตามการปรบัยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั (Reprofiling BSRU)1

เน้นการประกนัคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล2

เน้นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ3

ผลการพฒันาและการประกนัคณุภาพ
ตารางแสดงจ านวนหลกัสตูรของแต่ละคณะ จ านวนนักศึกษาทกุชัน้ปี และผลการประกนัคณุภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559

คณะ/วิทยาลยั
จ านวน
หลกัสตูร

จ านวนนักศึกษา
ทกุชัน้ปี

ผลการประกนัคณุภาพ
การศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คณะครศุาสตร์ 8 3,926 4.07 (ดี) 4.22 (ดี)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 15 3,415 4.07 (ดี) 4.27 (ดี)

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 29 3,624 4.17 (ดี) 4.11 (ดี)

คณะวิทยาการจดัการ 13 5,539 3.33 (พอใช้) 3.43 (พอใช้)

วิทยาลยัการดนตรี 4 666 3.92 (ดี) 4.19 (ดี)

บณัฑิตวิทยาลยั 7 329 - -

รวม 76 17,499 3.97 (ดี) 4.26 (ดี)
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ผลการประกนัคณุภาพการศึกษาโดยรวมของมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 
2558 และ 2559
ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษาโดยรวมของมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2558 
และ 2559 จ าแนกตามองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั

องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 3.18 พอใช้ 3.70 ดี

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 4.28 ดี 4.62 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 4.30 ดี 4.35 ดี

รวม 3.97 ดี 4.26 ดี
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ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตาม
องคป์ระกอบ

องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 3.15 พอใช้ 3.47 พอใช้

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 4.67 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 5.00 ดมีาก 4.50 ดี

รวม 4.07 ดี 4.22 ดี

คณะครศุาสตร์
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องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 3.13 พอใช้ 3.59 ดี

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 4.13 ดี 4.66 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

รวม 4.07 ดี 4.27 ดี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตาม
องคป์ระกอบ
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องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 3.52 ดี 3.57 ดี

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 4.70 ดมีาก 4.66 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 4.50 ดี 4.00 ดี

รวม 4.17 ดี 4.17 ดี

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตาม
องคป์ระกอบ
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องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 2.63 พอใช้ 2.55 พอใช้

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 3.51 ดี 3.42 พอใช้

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 4.00 ดี 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

4.00 ดี 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 4.50 ดี 4.50 ดี

รวม 3.33 พอใช้ 3.43 พอใช้

คณะวิทยาการจดัการ

ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตาม
องคป์ระกอบ
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องคป์ระกอบ

ผลการประกนัคณุภาพการศึกษา

ปี 2558 ปี 2559

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 2.98 พอใช้ 3.58 ดี

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 4.67 ดมีาก 4.65 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดมีาก 4.00 ดี

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 4.50 ดี 5.00 ดมีาก

รวม 3.92 ดี 4.19 ดี

วิทยาลยัการดนตรี

ตารางแสดงผลการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตาม
องคป์ระกอบ
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ผลการด าเนินงานด้านวิชาการท่ีเป็นความภาคภมิูใจ

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเ ข้าประกวด                           
การแข่งขนัทางวิชาการ ระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาติ   ไม่น้อยกว่า 340 รางวลั

คณะครศุาสตร ์                                    จ านวน 75 รางวลั

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์              จ านวน 72 รางวลั

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 67 รางวลั

คณะวิทยาการจดัการ                                      จ านวน 77 รางวลั

วิทยาลยัการดนตรี                                           จ านวน 53 รางวลั
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บณัฑิตท่ีมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 77.40

บณัฑิตครศุาสตร ์สอบบรรจคุรคืูนถ่ินได้มาก เป็นล าดบัท่ี 3 
ของประเทศ จ านวน 130 คน
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ในรอบปีพ.ศ. 2560 ได้สร้าง/ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
การยกระดบัคณุภาพทางวิชาการ และการจดักิจกรรมโครงการ

บริการวิชาการกบัองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า 150 แห่ง
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mou

สร้าง/ขยายเครอืข่ายความรว่มมือการยกระดบัคณุภาพทางวิชาการ 
และการจดักิจกรรมโครงการบริการวิชาการกบัองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
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ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมขององคก์รภาครฐั ภาคเอกชน ทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัสู่องคก์รแห่งคณุภาพ

35



36



กทม. ร่วมมือ 11 มหาวทิยาลยัช้ันน ามอบทุนป.ตรี ผลติครูพฒันา
คุณภาพการศึกษา กทม.

โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติของ
สถานศึกษาในจังหวดัสมุทรสาคร

37
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โครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็

โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น
โดยมสีถาบันอุดมศีกษาเป็นพีเ่ลีย้ง

38



โครงการ  Chevron Enjoy Science

(สนกุวิทย ์พลงัคิด เพ่ืออนาคต)

โครงการการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการพฒันาทอ้งถ่ิน

โดยมีสถาบนัอดุมศีกษาเป็นพ่ีเลี้ยง
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ตวัอย่ำงผลกำรสง่นสิิต นกัศึกษำ เขำ้ประกวด 

แขง่ขนัทำงวิชำกำร ในปี 2560 

340 รางวลั

40

นกัศึกษาไดร้บัรำงวลัจำกกำรประกวดแขง่ขนัทำงวิชำกำร

ระดบัภมูภิำค ระดบัชำต ิและนำนำชำติ



เนน้แสวงหำทนุวิจยั และสรำ้งเครือขำ่ย

นกัวิจยัทัง้ภำยในและภำยนอก

เนน้กำรน ำผลกำรวิจยั และกำรจดักิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนลงสูก่ำรบริกำรทอ้งถ่ินและชมุชน

3.ดา้นการวิจยั และการบรกิารวิชาการส ูท่อ้งถ่ิน

หลกัการ

3.1

3.2

เนน้กำรบริกำรวิชำกำรโดยก ำหนดพื้นที่/

เขตควำมรบัผดิชอบตำมที่ไดจ้ดัแบ่งใน

กลุม่ ทปอ.

3.3
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งบประมำณทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกทุนภำยในและทุนภำยนอก ปีงบประมำณ 2560
ยอดงบประมำณรวม  20,469,804 บำท

คณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณะวิทยำกำร

จัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์ฯ วิทยำลัยกำรดนตรี

ทุนภำยใน  1,469,825 1,545,159 627,720 2,908,500 140,000

ทุนภำยนอก 1,825,660 3,266,240 624,400 7,432,300 630,000
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18 ทุน
8 ทุน 16 ทุน

9 ทุน

9 ทุน 3 ทุน

34 ทุน

26 ทุน

2 ทุน
3 ทุน

ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากทนุภายใน  งบประมาณจ านวน 6,691,204 บาท   

ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากทนุภายนอก งบประมาณจ านวน 13,778,600 บาท

ดา้นการวิจยั
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เปรยีบเทียบงบประมาณทนุสนบัสนนุการวิจยัจากทนุภายใน และทนุภายนอก

ปีงบประมาณ 2559 และ 2560

คณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตร์ฯ วิทยำลัยกำรดนตรี

ทุนภำยใน ปี 2559 2172000 3044100 2096400 2751600 728800

ทุนภำยใน ปี 2560 1,469,825 1,545,159 627,720 2,908,500 140,000

ทุนภำยนอก ปี 2559 1,194,000 0 0 7,113,600 0

ทุนภำยนอก ปี 2560 1,825,660 3,266,240 624,400 7,432,300 630,000
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30 ทุน

34 ทุน

20 ทุน
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โครงการส่งเสริม สนบัสนุน อาจารย ์สร้างผลงานวชิาการ 
และงานวิจยั ระดบัชาติ และนานาชาติ

47

ในรอบปี พ.ศ.2560 ไดส้ง่เสรมิใหค้ณาจารย ์และบคุลากรท าผลงานทาง

วิชาการและเขา้รว่มกจิกรรมทางวิชาการ ทัง้ในระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ และ

นานาชาติ โดยมีผลงานรางวลัเกียรติยศ ไม่นอ้ยกว่า 30 รางวลั 



48

รางวลัดีเดน่ด้านวิชาการ และงานวิจยั ระดบัชาติ และนานาชาติ



โครงการและกิจกรรม / มบส. เป็นเจา้ภาพจดัประชมุ

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ไม่นอ้ยกว่า 10 ครัง้ 

บณัฑติวิทยำลยั ร่วมกบัมหำวิทยำลยัเครือขำ่ยทัง้ใน และตำ่งประเทศ  

จดั กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำต ิและนำนำชำต ิครัง้ที่ 1 ในหวัขอ้ 

"กำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำทอ้งถ่ินอย่ำงยัง่ยืน"  

วนัที่ 29 กรกฎำคม 2560

โครงกำรสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและคำ่นยิม

ไทย M2017 ภำยใตแ้นวคิด "ศำสตรพ์ระรำชำ"ใน

วนัพธุที่ 26 กรกฎำคม 2560 ณ มหำวิทยำลยั

เทคโนโลยีรำชมงคลรตันโกสินทร ์

มบส. จดักำรประชมุวิชำกำร ระดบันำนำชำต ิครัง้ที่ 9 “ 

ThaiSIM 2017" และกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำตคิรัง้ที่ 4 
คณะวิทยำกำรจดักำร จดังำนประชมุวิชำกำรระดบัชำติ

ประจ ำปี 2560 (ครัง้ที่ 1) วนัศกุรท์ี่ 16มถินุำยน 2560
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กำรประชมุใหญ่โครงกำรสง่เสริมกำรวิจยั

ในอดุมศึกษำ ครัง้ที่ 5 

(HERP CONGRESS V) ภำยใตแ้นวคิด 

“รำกฐำนภมูปัิญญำไทย นวตักรรมวิจยัสู่สำกล

องคมนตรี ตดิตำมกำรด ำเนนิงำนกำร

ขบัเคลื่อนยทุธศำสตรม์หำวิทยำลยัรำชภฏั

กลุ่มกรงุเทพมหำนคร

"Joint Conference of Asian Confucius Institutes along the Belt and Road 2017

สถำบนัขงจื๊อ มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ จดักำรประชมุสถำบนั

ขงจื้อในเขตทวีปเอเซีย จ ำนวน 77 แห่ง สมำชกิเกือบ 300 คน 

ระหว่ำงวนัที่ 9-10 กนัยำยน 2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงพำวเวอร์
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สถำบนัวิจยัและพฒันำ น ำเสนอโครงร่ำงกำร

วิจยัของโครงกำรย่อยภำยใตโ้ครงกำรวิจยัทำ้

ทำยไทย และโครงกำรวิจยัตอบสนองนโยบำย

เป้ำหมำยรฐับำล ปี 2560 สนบัสนนุทนุวิจยั 

จำก สกว.ในวนัองัคำรที่ 9 พฤษภำคม 2560

งำนวนันทิรรศกำรวิชำกำร โรงเรียนนำยรอ้ยพระ

จลุจอมเกลำ้ 2560 

วนัที่ 14-15 พฤศจิกำยน 2560

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

รว่มงาน Thailand Research Expo 2017 

วนัท่ี 23-27 ส.ค. 60 

ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด ์เซ็นทรลัเวิรด์ 51



ตวัอยา่งโครงการในปี 2560

ดา้นการบรกิารวิชาการส ูท่อ้งถ่ิน
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ตวัอยา่ง
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ตวัอยา่ง
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4.ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Input Process Output

ความยั่งยืนในมิติของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

- ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี
อาทิ เชื้อชาติ ประเพณี

- จัดการองค์ความรูท้างดา้น 
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรปูธรรม 
เช่น ท าหลักสูตร การบูรณาการกับการเรยีน   
การสอนและวิจัย 

- สร้างเครือข่ายความรว่มมือทั้งในและ
ต่างประเทศ

- น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิม่

- แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรศีึกษา
- ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑท์้องถิ่น
- โรงละครศรีสรุยิวงศ์
- โครงการครอูาสาสมัครสอนภาษาและ   

วัฒนธรรมไทยในตา่งประเทศ
- โครงการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ    

กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL)
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การปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย

Input Process Output

- จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
- ส่งเสริม/สนับสนุน/สร้ำงควำม 
ร่วมมือกับคณะ-สำขำวิชำ ฯลฯ

- นิสิต/นักศึกษำ
- บัณฑิต มบส. ที่มีอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย 

มีคุณธรรม รักและศรัทธำมหำวิทยำลัย  
ด ำรงตนอย่ำงมีคุณค่ำในศตวรรษที่ ๒๑
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ตวัอยา่ง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 โครงการยุวมัคคุเทศก์พี่พาน้องชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา



ตวัอยา่ง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตอ้นรบัคณะผูอ้ านวยการสถาบนัขงจือ้ในภมูภิาตเอเซยี ในการประชมุ
“ Joint Conference of Asian Confucius Institutes along the Belt and Road “



ตวัอยา่ง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

วิทยาลัยการดนตรี “รวมศิษย์เก่าถวายอาลัยองค์อัครศิลปิน” 

 จัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจช่วย ป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสง่า”
ร่วมกับผู้สื่อข่าวสถานี  Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)



30

นกัศึกษาไดร้บัรำงวลัจำกกำรประกวดแขง่ขนัทำงวิชำกำรระดบัภมูภิำค ระดบัชำต ิและนำนำชำติ 340รำงวลั

ผูบ้ริหำร คณำจำรย ์และบคุลำกร ร่วมมอืกนัจดัท ำโครงกำรตำมแผนยทุธศำสตร ์102 ตวัชีว้ดั 

มผีลกำรด ำเนงิำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสงูกว่ำเป้ำหมำย 91 ตวัชีว้ดั คิดเป็นรอ้ยละ 89.22
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