


ค ำน ำ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินโครงการตามแผนแผนยุทธศาสตร์ของคณะและสอดรับตาม
แนวทางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ พร้อม
ทัง้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นที่
เรียบร้อย 
  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยรวบรวมการด าเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน และต่อคณาจารย์ คณะกรรมการบริหาร และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง และก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของคณะจากคณะกรรมการประจ าคณะ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน ในการวางแผนด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์

ในการดูแล
นักศึกษา  

ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 ปี 5 (คบ.) 
 

รวม 

149 495 455 609 513 106 2,178 15.02 83.73 

จ านวนนักศึกษาตกคาง 526 คน คิดเป็น 19.4% จากนักศึกษาทั้งหมด 2,704 คน 
 
คุณวุฒขิองคณาจารย์ 

ประเภทบุคลากร  จ านวน 
(คน) รอยละ 

 

วุฒิการศึกษา 
 

 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
 

จ านวน 
(คน) 

รอยละ จ านวน (คน) รอยละ 
จ านวน 
(คน) รอยละ 

ขาราชการ 28 19.3 1 0.7 10 6.9 17 11.7 

พนักงานมหาวิทยาลัย 117 80.7 - - 81 55.9 36 24.8 

รวม 145 100.0 1 0.7 91 62.8 53 36.5 

คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 12 คน คิดเป็น รอยละ 8.3  
 

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) ร้อยละ จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

ขาราชการ 28 19.3 9 6.2 15 10.3 4 2.8 

พนักงานมหาวิทยาลัย 117 80.7 67 46.2 49 33.8 1 0.7 

รวม 145 100.0 76 52.4 64 44.1 5 3.5 

คณาจารย์มีต าแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 38 คน (ผูชวยศาสตราจารย์ 37 คน และรองศาสตราจารย์ 1 คน)  
คิดเป็น รอยละ 26.2  
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ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 
ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.37 พอใช 
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.08 ด ี
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนงทาง
วิชาการ 

3.52 พอใช 

ตัวบงชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวน
อาจารย์ประจ า 

4.26 ด ี

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.20 ด ี
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสังสรรค์ 

5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค์ 2.40 ตองปรับปรุง 
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3.43 พอใช 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.61 ด ี
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์
ของคณะ 

5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.31 ด ี

ระดับคุณภาพผลการประเมิน  
0.00 – 1.50 การด าเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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การพัฒนาบุคลากร 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเทคโนโลยี ZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน โดยไดรับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์  เป็นวิทยากรอบรมใหความรู เกี่ยวกับ 
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการติดตั้งโปรแกรมลงบน
เครื่อง PC แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน  

 

  
อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ วิทยากร 

 
ทดลองติดตั้งการใชแอปพลิเคชัน ZOOM  

 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจขอสอบผานสมาร์ทโฟนดวยแอปพลิเคชัน 

ZipGrade โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ เป็นวิทยากรอบรมใหความรู พ้ืน
ฐานความรูเบื้องตนของแอปพลิเคชัน ZipGrade ด าเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทดลองการ
ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ   

   

 
ผศ. ดร.เกษม ตริตระการ วิทยากรบรรยายใหความรู

แกผูเขาอบรม 

 
ปฏิบัติการใชงานแอปพลิเคชัน ZipGrade  
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3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยไดรับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ เป็นวิทยากรใหความรูถึงความสามารถ
เบื้องตนของแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การทดลองใช 
แอปพลิเคชัน ZOOM เพ่ือจัดการเรียนการสอนทางไกล ท าคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเพ่ือใชเป็นสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ และการใชแอปพลิเคชัน ZipGrade ในการทดสอบยอยหรือทดสอบใหญของแตละ
รายวิชา 
   

 
อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ วิทยากรบรรยายให

ความรูแกผูเขาอบรม 

 
การตรวจกระดาษค าตอบดวย ZipGrade 

 

4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและ
คณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21 st C Life Science Foundation ประเทศเกาหลีใต ศึกษาดู
งานที่ Complex Smart City เมืองอินชอน การก าจัดขยะที่ Sudokwon Land Field Foundation 
หองสมุด Starfield Library และ Samsung D’ Light  

 

 
วิทยากรบรรยายและสาธิตการท างานของหุ่นยนต์หนอน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   
นิทรรศการนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
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การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการสัมมนาผูน านักศึกษาเครือขายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย  เพ่ือสรางสัมพันธ์

ระหวางสโมสรนักศึกษา และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์รวมกัน 
 

 
วิทยากรด าเนินกิจกรรม 

 
บ าเพ็ญประโยชน์รวมกัน 

 

2) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่ีนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sci & Tech Games 2018
เพ่ือสรางความรัก สามัคคี มีน้ าใจนักกีฬาใหกับนักศึกษา  

 

 
ขบวนพาเหรดของแตละสาขาวิชา 

 
การแขงขันกินวิบากหมูกระทะ 

 
3) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือขาย 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7  “ LOVE SCIENCE GAMES” เพ่ือ

สรางสัมพันธ์ในเครือขาย 9 ราชภัฏประกอบไปดวย 1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 6)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 8) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยมีผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 
760 คน 
 

 
ทูตวัฒนธรรมของแตละสถาบัน 

 
คณบดี มอบรางวัลใหกับผูชนะกีฬาประเภทตางๆ 
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4) โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา และไดจัดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) เพ่ือวัดระดับสมรรถนะดานภาษาอังกฤษหลังจากไดรับการอบรม (post-test) ใน
ภาพรวมระดับความสามารถสูงกวาระดับ B1 ขึ้นไปที่รอยละ 48 
 

 
ผูเขารวมอบรม การถายทอดความรูโดยวิทยากร 

 
5) การลงนามความรวมมือทางวิชาการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย VNUHCM - University of Science ประเทศเวียดนาม 
 

  
คณะผูบริหารลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

 
6) โครงการอาเซียนซัมเมอร์แคมปครั้งที่ 3 (3rd ASEAN Summer Camp 2019) ณ มหาวิทยาลัย

แหงชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวม
โครงการนี้ จ านวน 12 มหาวิทยาลัย จาก 8 ประเทศ ประกอบดวย เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย ลาว ไทย และไตหวัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษา วัฒนธรรมและสรางเครือขายผูน านักศึกษา ใน
การนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดสงนักศึกษา 4 คน อาจารย์ 2 คน เขารวมในครั้งนี้ 
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นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ์ และไดใหสัมภาษณ์กับส านักขาวสารประเทศลาว 

 
นักศึกษารวมกิจกรรมร าวงลาวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 

 
7) โครงการปัจฉิมนิเทศ กาวแรกสูการท างานเพ่ือเตรียมความพรอมดานบุคลิกภาพและการ

สัมภาษณ์งานใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 4 
 

 
คุณอชิตะ อนันต์ จากบริษัทเด็กดีดอทคอม บรรยาย

เรื่อง การกรอก Resume 

 
คุณมานพ จันทร์มล บรรยายชีวิตการท างานใน

ตางประเทศ 

 
คุณกาญวิภา นะรุน บรรยายชีวิตในวัยเรียนกับวัย

ท างาน 
 

 
นักศึกษาปี 4 เขารวมกิจกรรม 
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8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กาวแรกสูรั้วมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให
ความรูกับนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร ทราบแนวทางพัฒนานักศึกษา
ที่มุงเนนสงเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรม และเสริมสรางอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบดวย
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์โลกทัศน์กวางไกล เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 

 
พิธีเชิญตราคณะ 

 
นักศึกษาเขารวมโครงการ 

 
9) โครงการ IT Exam เป็นการทดสอบความรูภาคทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ใน 4 ดาน ไดแก ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือขายและอินเทอร์เน็ต และกฎหมายและพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ และทดสอบภาคปฏิบัติ การใชงานโปรแกรมส านักงานเบื้องตน (MS Word, MS 
PowerPoint และ MS Excel) และการรูเทาทันสื่อและขาวในเครือขายสังคมออนไลน์ มีจ านวนนักศึกษาเขา
รับการทดสอบ 411 คน และมีผูสอบผาน 371 คน คิดเป็นรอยละ 90.27 
 

 
นักศึกษาสอบภาคทฤษฎี 

 
นักศึกษาสอบภาคปฏิบัติ 
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10) โครงการเตรียมความพรอมทางการเรียนและเสริมสรางทักษะชีวิตนักศึกษาใหม  โดยใหความรู
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการตองการ ทักษะที่นักศึกษาพึงมีในศตวรรษที่ 21 ปรับ
พ้ืนฐานคามรูทางคณิตศาสตร์ ในหัวขอการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง นักศึกษาจ านวน 515 คน 
ศึกษาดูงานและเรียนรูวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พิพิธภัณฑ์พระรามเกา  

 

 
คุณธีรยุทธ์ โกสินทร์  วิทยากรโครงการ 

 
อบรมเพ่ิมเติมความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร์ 

 

 
การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ 

 
นักศึกษาเรียนรูการก าเนิดเอกภพและสิ่งมีชีวิต 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 
ทุนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มบส. 99,990 

 
2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

20 2 25 7 - 12 

หมายเหตุ ขอมูลปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 

 

3) โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ โดย
ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ภัทรธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ใหเกียรติ
เป็นวิทยากรใหความรูดานเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเทคนิคการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ ฐานขอมูลวารสาร การเลือกวารสาร การเตรียมตนฉบับ และการเตรียมพรอมเมื่อถูกปฏิเสธ การตอบ
กลับผูประเมิน 

 

   
ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม และ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 

วิทยากรบรรยาย  
พ่ีเลี้ยงประจ ากลุมยอยใหค าปรึกษา

แนะน า 
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4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวย
ศาสตราจารย์ ดร.รนนท์ รุงนภาเวทย์ อาจารย์ประจ ากลุมการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

 
ผศ. ดร.รนนท์ รุงนภาเวทย์ วทิยากรบรรยาย 

 
บรรยากาศการมีสวนรวมในการอบรม 

 
5) โครงการประชุมวิชาการระดับนานชาติ และระดับชาติ “The 3rd International Conference 

on Media Studies 2019” รวมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือขายอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ School of 
Multimedia Technology and Communication (UUM) University Utara Malaysia เพ่ือเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
องค์ความรูและงานวิจัย ระหวางคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจในงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ  

 

 
เครือขายผูจัดงาน ICMS  2019 

 
บรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Mohd A. M. Sani 

บรรยากาศการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

การมอบเกียรติบัตรแกผูน าเสนอ 
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6) การประชุมเสวนาวิชาการ กัญชาและกัญชง ทางการแพทย์  รวมกับส านักวิทยาศาสตร์ 
ราชบัญฑิตยสภา เพ่ือเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเสวนากัญชา และกัญชง พืชเศรษฐกิจการแพทย์ และสังคมในอนาคต  
โดยไดรับการอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ จากราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุล
ชัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.ดร.
สยาม อรุณศรีมรกต จากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลก
กุล ผูอ านวยการส านักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  และพ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชา
ลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิขาราชการ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย  ให
เกียรติเขารวมเสวนา พรอมทั้งรวมลงนามความกับวิสาหกิจชุมชนแมสรวยเมลอน 

 

 
คณะผูทรงคุณวุฒิ 

 
บรรยายการเสวนา 

 

 
ผูเขารวมฟังการเสวนา อธิการบดีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
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7) โครงการการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอสงงบประมาณแผนดิน (วช.) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผูทรงคุณวุฒิ 
ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วิทยากรที่มาใหความรูพัฒนาเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนจากแหลงทุนภายนอก 

 

 
คุณสุนันทา สมพงษ์ วิทยากร 

 
บรรยากาศระหวางการอบรม 

 

 
บรรยากาศระหวางการอบรม ผูเขารวมโครงการถายภาพรวมกัน 
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การบริการวิชาการ 
1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การผลิตสื่อมัลติมิเดียส าหรับครู

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพผลการเรียนรูของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมโดยแบงเป็นครูวิทยาศาสตร์วงจรไฟฟูาเบื้องตนปฏิกิริยาเคมี 
อิเล็กโทรโฟรีซิสอยางงาย เพ่ือน ามาการผลิตสื่อมัลติมีเดียส าหรับครูวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ดวยวิธี Visual Learning และ Bar Model โดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป GeoGebra มีโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเขารวมโครงการทั้งหมด 9 โรงเรียน  

 

อาจารย์วาทินี จันมี วิทยากรเรื่องการสรางสื่อ อาจารย์อนุวัฒน์ หัสดี วิทยากรเรื่องการตอวงจรไฟฟูา 

 
ผูเขารวมอบรมและวิทยากรเรื่องเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21 

 

2) น าเสนองานวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ เพ่ือแนะแนวความรูตาง ๆ 
และผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ เพ่ือเป็นแนวทางใหนักเรียน ผูที่สนใจไดเรียนรู และประยุกต์ใช
งาน อีกทั้งยังเป็นการคนหาความเป็นตัวตนในความชื่นชอบทางวิทยาศาสตร์ 

 

  
บูธนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
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3) โครงการ “ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก คือ 1) การอนุรักษ์สิ่งแวดลอมในชุมชน พรอมพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 2) การ
เพ่ิมมูลคาสิ่งเหลือใชเพ่ือเสริมรายไดในครัวเรือน 3) สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาและจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน 4) การเสวนาการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาและจ าหนายผลิตภัณฑ์จากชุมชน เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นตน 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหมีการเขาถึงดานการตลาด การคาขายระหวาง ชุมชน นิสิต อาจารย์ ผูประกอบการ และ
เอกชน เป็นตน เพ่ือใหเกิดรายไดในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น และกิจกรรมสุดทาย คือ การจัดกิจกรรมเสวนาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการ ประกวด ชุมชนตนแบบ และ
เสวนาหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนตอไป 

 
นักศึกษารวมกันวางทีก่ั้นขยะลงในคลอง 

 
ชุมชนรวมกันประกอบถังดักไขมัน 

 

 

 
น าน้ าจากคลองบางไสไกมาวิเคราะห์หาคุณภาพน้ าในหองปฏิบัติการ 

 
สาธิตการท ารางไฮโดรโปรนิกส์ 

 
สงมอบแผนที่ชุมชน  
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โครงการแหเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เพ่ือรวมกันท าพิธีถวายเทียน
จ าน าพรรษา พรอมดวยเครื่องไทยธรรม เพ่ือเป็นการสงเสริม และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย 

  

 
ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 

 
ผูแทนนักศึกษาน ากลาวถวายเทียนจ าน าพรรษา 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 โครงการคนวิทย์อาสาสืบสานพระราชด าริบนวิถีแหงความพอเพียง เพ่ือเป็นการถายทอดองค์ความรู
ของศาสตร์พระราชาใหกับนักเรียนโรงเรียนบานสระบัวทอง และมีจิตอาสาท านุบ ารุงสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนรวมกัน 

 

 
การถายทอดองค์ความรูของนักศึกษา 

 
การเรียนรูวิถีแหงความพอเพียง 
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โครงการด้านบริหาร อ่ืนๆ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ ใหเกียรติเป็นวิทยากรเพ่ือถายทอดความรูใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 
รศ. ดร.ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ วิทยากร การอบรมใหความรูดานแผนยุทธศาสตร์ 

 

แบงกลุมวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ แลกเปลี่ยนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รวมกัน 
  

 
ผูเขารวมโครงการ 
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2) โครงการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และศึกษาการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
คณาจารย์และบุคลากร ณ ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ 
เอ่ียมนิรันดร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ จุยโต ไดใหเกียรติมาเป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งนี้เพ่ือจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ 

 

 
คณบดีกลาวเปิดงาน 

 
รศ.ดร.เสนห์ จุยโต วิทยากรโครงการ 

 
แบงกลุมระดมความคิดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ระดมความคิดในการท าแผน 

 
ผูเขารวมโครงการ 
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3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือการเผยแพร (Thai Qualification Register : TQR) โดยไดรับเกียรติจาก      
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผูทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเกียรติเป็น
วิทยากรเพื่อถายทอดความรูในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือการเผยแพร (Thai 
Qualification Register : TQR) 

 

 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล วิทยากร 

 
บรรยากาศการอบรมแนวทางการเผยแพร TQR 

 
4) ตอนรับคณาจารย์และเจาหนาที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ดูงานดานการจัดการบุคลากรในส านักงาน และการบริหารงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ ตลอดจนการท างานเพ่ือพัฒนาเพ่ือกาวสูต าแหนงที่สูงขึ้น และการบริหารงานศูนย์
วิทยาศาสตร์ และศูนย์ Business unit 

 

 
มอบของที่ระลึกแกคณบดีของ ม.ราชภัฏนครปฐม 

 
เจาหนาที่ศึกษาเครื่องมือตางๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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5) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนาชัย   กรรมการภายนอก 
3. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนะโยธิน  กรรมการภายใน 
4. อาจารย์อภิญญา หนูมี     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดใหค าแนะน าและขอเสนอแนะในการด าเนินงานดานตาง ๆ ตอ
ผูบริหารคณะ เพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอไป โดยผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 อยูระดับดี ทีค่ะแนน 4.31  

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพกลาวรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 

 
คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

 
ผูบริหารคณะ และคณะกรรมถายรูปรวมกัน 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการคนวิทย์จิตอาสาสืบสานพระราชด าริบนวิถีแหงความพอเพียง 
 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน  1  แหลงทุน ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพรไมนอยกวา 60 บทความ 

 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเทคโนโลยี ZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน น าวิทยาศาสตร์พัฒนาการศึกษาของเยาวชนเพ่ือสรางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ าดาน
การศึกษาสูความมั่นคงที่ยังยืน                                                                                                                                 

2) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอาเซียนซัมเมอร์แคมป  ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Summer Camp 2019) 
 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน สถานประกอบการ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ) 
 
อ่ืน ๆ  

1) โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2) โครงการอบรมพัฒนาการกาวสูต าแหนงวิชาการท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมสูความยั่งยืน 
ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและงานวิจัย กลุมเปูาหมาย 
ไดแกคณาจารย์ จ านวน 70 คน ประกอบดวยพี่เลี้ยงและลูกทีม 

 

       
          วิทยากรใหค าแนะน าแกผูเขารวมอบรม                       พ่ีเลี้ยงใหค าแนะน าแกลูกทีม   
 

กิจกรรมการสงเสริมความรูทางวิชาการ ทักษะ และเทคนิคการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
กลุมเปูาหมาย ไดแก คณาจารย์และบุคลากร จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จ านวน 50 คน ประกอบดวย 
มรภ.จันทรเกษม โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนนทรีวิทยา โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนหอวัง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนลาซาล โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ 
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนเกษมพิทยา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา และโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 

 

 

 

ทีมวิทยากร ผูเขาอบรมรวมรับฟัง ทักษะ และเทคนิคการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมเทคนิคการใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดใหแกคณาจารย์และ
บุคลากร จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จ านวน 50 คน ประกอบดวย มรภ.จันทรเกษม มรภ.ธนบุรี โรงเรียน
วัดราชบพิธ โรงเรียนนทรีวิทยา โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียน
หอวัง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนลาซาล โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีเครือขายความรวมมือจากผูประกอบการ ประกอบดวย 
บริษัทไวเอนติฟิค โปรโมชั่น บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น บริษัทแล็บ เอ็กซเพร์ท บริษัทเยส-ซายน์ และบริษัทเบคไท 

 

 
วิทยากรบรรยาย 

 
ผูเขารวมอบรมและวิทยากร 

                             
กิจกรรมนวัตกรรมการแปรรูปจากวัตถุดิบในชุมชนและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการเพ่ิมมูลคา

สินคา กลุมเปูาหมาย ไดแก ชุมชนใน อ.อูทอง จ านวน 30 คน  กิจกรรมประกอบดวยการอบรมเคกกลวยตาก
และน้ าพริกกลวย  
 

 

 

ผูเขารวมอบรมฝึกปฏิบัติคัพเคกกลวยตาก ผูเขารวมอบรมฝึกปฏิบัติน้ าพริกกลวย 
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กิจกรรมนิทรรศการสนับสนุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และนวัตกรรม สงเสริม
และบมเพาะบัณฑิตใหมีทักษะเป็นผูประกอบการรุนใหมจากงานวิจัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังตอไปนี้ 

1) จัดนิทรรศการเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยสูสังคม ณ เมืองทองธานี 
โดยรูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นเทศกาลวิทยาศาสตร์ (Science festival)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย
ของคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากร าขาวมะลิแดงที่มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  

 

 
ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์คุกกี้จากร าขาวมะลิแดงที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
2) น านักศึกษาเขาศึกษาเรียนรูวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์อยางยิ่งตอการสรางแรงบันดาลใจและความตระหนักดาน
วิทยาศาสตร์ 

 

  

กิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ 
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3) น านักศึกษาเขาปฏิบัติหนาที่ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 ซึ่งชวยใหนักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณ์การปฏิบัติงานและ
ทักษะการสื่อสารใหความรูกับประชาชน 

 

 
กิจกรรมปฏิบัติหนาที่ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ  

เพ่ือเสริมสรางประสบการณ์การปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารใหความรูกับประชาชน 
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2) โครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

กิจกรรมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตตนแบบบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกเมลอน 
 

  

จัดเตรียมแปลงสาธิตตนแบบบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกเมลอน 
 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงที่เหมาะสม
ส าหรับกระบวนการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว  

 

 
ตนเมลอนที่ปลูกในโรงเรือน 

 

 
ผูเขารวมอบรมและวิทยากร 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
 

 
วิทยากรบรรยายการเลี้ยงผึ้ง จากลังผึ้ง จ านวน 2 ลัง 

 
วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีในการเลี้ยงผึ้ง และการ

ใชงานอุปกรณ์ตางๆ 
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กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปของเสียในแตละกระบวนการมาใชใหเกิดประโยชน์
และเพ่ิมมูลคา ท าใหไดผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินดวยถานแกลบ น้ าสมควันแกลบ ผลิตภัณฑ์ถานอัดแทงและถาน
ชาร์โคล 

 

 

 
วิทยากรอบรมและผูเขารวมโครงการ 

 

3) โครงการถายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิตขาวพ้ืนเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอมในกระบวนการผูผลิตขาวพันธุ์พ้ืนเมือง โดยใชจุลินทรีย์ในการบ ารุงรักษาและก าจัดศัตรูพืช 
รวมถึงการเก็บรักษาและพัฒนาสายพันธุ์ขาวพื้นเมือง 

 

 

 

การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อราโรคขาว 
เพ่ือลดการใชสารเคมี ลดตนทุนของเกษตรกร และลดสารตกคางในนาขาว 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอมในกระบวนการผูผลิตขาวพันธุ์พ้ืนเมือง ไดแก เครื่องปักด า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ และเครื่อง
เกี่ยวขาวขนาดเล็ก จากอุปกรณ์ในทองถิ่น และเครื่องอบแหง 
 

 
เครื่องปักด า 

 
การวานขาวดวยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขาวและขาวพันธุ์พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ์ที่ได 

คือ แยมจากขาวพันธุ์พ้ืนเมือง และแปูงดัดแปลงส าหรับใชเป็นสวนประกอบอาหาร เชน ขนมไทย ขนมขบ
เคี้ยวและเบเกอรี่ 
 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขาวและขาวพันธุ์พ้ืนเมือง 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขาวและขาวพันธุ์พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ์ที่ได 
คือ น้ าขาวหมากสมุนไพร 

 

 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 
ปฏิบัติท าน้ าขาวหมากสมุนไพร 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขาวและขาวพันธุ์พ้ืนเมือง พ้ืนเมือง 

ผลิตภัณฑ์ที่ได คือ เครื่องส าอางจากขาวพันธุ์พ้ืนเมือง มาร์คหนา ครีมขัดผิว โลชั่นและสบู 
 

 
ฝึกปฏิบัติการครีมบ ารุงผิวจากขาวพ้ืนเมือง 

 
ฝึกปฏิบัติการมาร์คหนาจากขาวพ้ืนเมือง 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์ และขอก าหนดทางกฎหมาย

ที่เก่ียวของ (อย. และ มผช.) กิจกรรมที่ท า คือ ทดลองสราง Facebook Page ผานสมาร์ทโฟน 
 

 
ผูเขารวมอบรม 
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กิจกรรมจัดนิทรรศการเสวนาขาวพันธุ์พื้นเมือง  

 
บรรยากาศการจัดนิทรรศการ 

 
วิทยากรเสวนาในโครงการ 

 

4) โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผูเรียน
และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาชีววิทยา ใหแกนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - 3) โดยกิจกรรมในโครงการประกอบดวย 

1. ปฏิบัติการศึกษาเซลล์พืช กับปฏิบัติการศึกษาเซลล์สัตว์ โดยสาขาวิชาชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการแยกและการท าสารใหบริสุทธิ์ กับปฏิบัติการการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยสาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรม  
3. ปฏิบัติการกฎของโอห์มและการตอความตานทาน กับปฏิบัติการดาราศาสตร์และการดูดาว  โดย

สาขาวิชาฟิสิกส์  

 
เตรียมตัวอยางเซลล์เยื่อบุขางแกม 

 
สองกลองจุลทรรศน์ดูเซลล์เยื่อบุขางแกม 

 
ทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี มอบวุฒิบัตร 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับหองเรียนพิเศษ รวมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา แกนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยกิจกรรมในโครงการประกอบดวย 

1. ปฏิบัติการใชงานมัลติมิเตอร์และการวัดทางไฟฟูา จากสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปฏิบัติการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
3. ปฏิบัติการกรด-เบสและอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ โดยสาขาวิชาเคมี 
4. ปฏิบัติการผาหัวใจหมู และ ๕.ปฏิบัติการเลือดและการออสโมซิส โดยสาขาวิชาชีววิทยา 
 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลาวเปิดการอบรมฯ 

 
ทดสอบความเป็นกรด-เบส 

จากสารในชีวิตประจ าวันที่หาไดภายในครัวเรือน 
 

 
ผาหัวใจหมูเพ่ือดูระบบไหลเวียนของเลือด 

 
ตรวจกรุ฿ปเลือดตัวเอง 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การบริการวิชาการ 

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสูความยั่งยืน 
2) การสรางตนแบบนวัตกรรม เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจชุมชน อันน าไปสูการสรางรายไดสู

ชุมชนและชวยลดภาระการพึ่งพาจากภาครัฐ 
3) โครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ไดจาก อ. อูทอง จ.สุพรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตการขับเคลื่อนของหนวยสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเขาสูเชิงพาณิชย์ 
4) โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สูการปฏิบัติจริง 
5) โครงการโรงเรียนตนแบบการจัดการขยะชุมชน ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวง

ราชกาลที่ 10 เพ่ือลดสภาวะโลกรอน 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

6 9 9 27 29 74 12.33 61.65 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมของนักศึกษาสูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริม
ทักษะในการท างานยุคศตวรรษที่ 21” โดยมีการบรรยายในหัวขอตางๆ ดังนี้  1) การเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมทักษะในการท างานยุคศตวรรษที่ 21  บรรยาย
โดย ดร.อรรจน์ สีหะอ าไพ 2) กิจกรรมการกรอกประวัติเพ่ือสมัครงาน (Resume) และแหลงท างาน บรรยายโดย 
ผศ. สายัน พุทธลา พรอมวิทยากรภายนอก อีก 2 ทาน จากองค์กรเด็กฝึกงาน 3) การใชโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ STATA Excel SPSS บรรยายโดย อ.พรทิพย์ เหลียวตระกูล         
อ.อังคณา จรรยาอดิศัย และ อ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ และ 4) ขั้นตอนการติดตอสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการจัดท ารูปเลมบัณฑิตนิพนธ์ บรรยายโดย ผศ.วาที่ รต.นุกูล แกวเนียม และ ผศ.ดร.มณีนาถ               
แกวเนียม  

 

 
วิทยากรและนักศึกษาถายภาพรวมกัน 

 
ดร.อรรจน์ สีหะอ าไพ วิทยากรบรรยาย 
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2) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินทวนสอบ ไดแก ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล 
และ ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ โดยรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูรายวิชา จ านวน 7 รายวิชา ดังนี้ แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 แคลคูลัส 3 แคลคูลัสขั้นสูง พีชคณิตเชิงเสน 
ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 1 และ ความนาจะเป็นและสถิติเบื้องตน   

 

        
ผูทรงคุณวุฒิสรุปการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา 

 
3) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์ส าหรับเยาวชน และการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบดวย 
กิจกรรมยอย 3 กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับเยาวชน โดยใชขอสอบ O-NET เป็น
กรณีศึกษา ณ โรงเรียนบานบางปิ้ง จังหวัดสมุทรสาคร 2) การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเยาวชน โดยใช
กิจกรรมคายคณิตศาสตร์ กิจกรรมยอยนี้มีการจัดเตรียมท าฐานคายคณิตศาสตร์ ไดแก รอยละ-เศษสวน-มวน
เดอจา พิชิตแบบรูปจ฿วดๆ จา เรขาคณิตหรรษา ความจ าเปฺะเวอร ์และแทนทาดาแดนแทนแถนแถนแทนแกรม 
และ 3) การศึกษาวัฒนธรรมไทย และการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ์ ณ วัดพันทายนรสิงห์ และสวนน้ า จังหวัด
สมุทรสาคร 

 

 
ผูอ านวยการโรงเรียนบานบางปิง้เขารวมพบปะ ใหความ
คิดเห็นกับคณะวิทยากร และนกัเรียนที่เขารวมอบรม 

 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม 
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4) กิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนและเสริมสรางทักษะชีวิตใหม ประจ าปีการศึกษา 
2561 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมทางการเรียนและ
เสริมสรางทักษะชีวิตใหมใหกับนักศึกษาใหม โดยรุนพ่ี (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3) พบปะรุนนอง และมีการ
แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา กิจกรรมนี้ชวยใหนักศึกษาใหมไดรับการดูแลเอาใจใส
ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางดานการเรียนจากรุนพ่ี และกอใหเกิดการเรียนรูแนวทางการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนและเสริมสรางทักษะชีวิตรวมกันระหวางคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา รุนพ่ีและ
รุนนอง  
   

5) โครงการปรับความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ พรอมทั้ง
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการบรรยายในหัวขอ 1) การแกสมการในรูปกรณฑ์  2) เมทริกซ์  
3) พ้ืนฐานการพิสูจน์  4) สถิติเบื้องตน  และ 5) คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
   

    
 

    
วิทยากรบรรยายในโครงการปรับความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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6) โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ ประกอบดวย 
กิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมยอยที่ 1  การทดสอบพ้ืนฐานภาษาอังกฤษกอนเรียน กิจกรรมยอยที่ 
2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมยอยที่ 3  การทดสอบพ้ืนฐานภาษาอังกฤษหลังเรียน โดยมี
วิทยากรผูสอนเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ 

 

       
 

       

บรรยากาศการบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ 
 

ข้อมูลการวิจัย 
จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- - - - - 3 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับเยาวชน  และการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับเยาวชน  และการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมของนักศึกษาสูการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมทักษะในการท างานยุคศตวรรษที่ 21” 

2) โครงการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2562 

3) โครงการพัฒนานักศึกษาสูทศวรรษที่ 21 โดยการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนานักศึกษาสูทศวรรษที่ 21 โดยการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนานักศึกษาสูทศวรรษที่ 21 โดยการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการพัฒนานักศึกษาสูทศวรรษที่ 21 โดยการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริประจ าปีการศึกษา 2562 
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สาขาวิชาเคมี   
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

5 9 13 15 8 45 9 45 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 2 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อกาวสูต าแหนงทาง
วิชาการ” 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสูความ
เป็นเลิศและไดมาตรฐานระดับชาติและองค์กรวิชาชีพตางๆ” 

3) การประชุมอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
4) การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการเตรียมความพรอมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี ประจ าปีการศึกษา 2562

โดยมีวิทยากรใหความรูเรื่อง การปรับตัวในการเขารับการฝึกงาน, พ้ืนฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตาง ๆ ซึ่งเป็นกลุมวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ตลอดจนทักษะการใชชีวิตและการด ารงชีวิตใหมีความสุขตลอดการฝึกงาน สงผลท าใหนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี ชั้นปีที่ 4 ไดรับการเตรียมความพรอมกอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 

        
บรรยากาศการอบรม 
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2) โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ประจ าปีการศึกษา 
2562 ประกอบดวยกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และโครงการลูก
พระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด, ตลาดน้ า 4 ภาค พัทยา การเขา
สักการะวัดและเขาเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี  สงผลท าใหนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 
1-4 ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์การใช
ชีวิตและการเขาสังคม พรอมทั้งสรางความสามัคคีในกลุมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อีกทั้งยังเป็น
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม  
จังหวัดชลบุร ี

 
เขาสักการะวัดเขาชีจรรย์ จังหวดัชลบุรี 

 
เยี่ยมชมไรองุนซิลเวอร์เลค จังหวัดชลบุรี 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) 2,000,000 บาท 
2. ส านักงานคณะกรรม การการวิจัยแหงชาติ (วช.) 756,800 บาท 
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2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- - - - 1 เรื่อง 8 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
เขารวมโครงการ “ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

กิจกรรมที่ 4 การเสวนาการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน กิจกรรมยอย 4.2 จัดท าสื่อการเรียนรู
ชุมชน วันที่ 15, 16 และ 22 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เป็นผูรับผิดชอบโครงการ  

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบดวยกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และโครงการลูกพระดาบส 
จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด, ตลาดน้ า 4 ภาค พัทยา การเขาสักการะวัดและ
เขาเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี สงผลท าใหนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 1-4 ไดมีโอกาส
เขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์การใชชีวิตและการเขา
สังคม พรอมทั้งสรางความสามัคคีในกลุมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 9 
 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบดวยกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และโครงการลูกพระดาบส 
จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด, ตลาดน้ า 4 ภาค พัทยา การเขาสักการะวัดและ
เขาเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี สงผลท าใหนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 1-4 ไดมีโอกาส
เขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์การใชชีวิตและการเขา
สังคม พรอมทั้งสรางความสามัคคีในกลุมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 9 
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สาขาวิชาชีววิทยา 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

6 5 7 35 28 75 12.5 62.5 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล เรื่อง “การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี” 

2) อบรมการพัฒนาสื่อการสอนแบบ Info graphic ดวย Microsoft PowerPoint 2016 
3) อบรมการพัฒนาหองเรียนในรูปแบบดิจิทัล Microsoft Team 
4) อบรมเทคนิคการใช Microsoft Excel 2016 เพ่ือการประมวลผลการเรียนและการสงผลการ

เรียนระบบออนไลน์ 
5) อบรมการจัดการหองเรียนดวย Class Note 
6) อบรมเทคนิคทางกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราดส าหรับตัวอยางทางชีววิทยา 
7) อบรมปฏิบัติการ “in recognition of successful completion of Bioinformatics for 

Genomics and Evolution Workshop” 
8) อบรมเทคนิคการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผูเริ่มตน 
9) อบรมกิจกรรมการสงเสริมคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนสูความเป็นมืออาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 
10) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์กิจกรรม: “ระบบพ่ืเลี้ยงทาง

วิชาการ รุนที่ 5” 
11) อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ภายใต

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมสูความยั่งยืน 
12) อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและสง เสริมบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายอาชีพฯ 
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การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการกิจกรรมชีวะออนทัวร์ระบบนิเวศพรรณไมและการอนุรักษ์ โดยไดน านักศึกษาไปเรียนรู
เกี่ยวกับระบบนิเวศและศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม ณ อุทยานแหงชาติภูกระดึง เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งชวยเพิ่มประสบการณ์เรียนรูในการท ากิจกรรมวิชาการใหแกนักศึกษา และสรางบัณฑิตที่ใส
ใจและอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 

 

 
ท ากิจกรรมชีวะออนทัวร์ที่ภูกระดึง 

 
เรียนรูอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและศึกษาพรรณไมตาม

เสนทางศึกษาธรรมชาติที่ภูกระดึง 
 

2) โครงการทักษะการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนามเรื่องการอนุรักษ์ปุาชายเลนเพ่ือการ
ทองเที่ยวนิเวศและอุทยานใตทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี  โดยไดน านักศึกษาออกนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติ เพื่อใหเรียนรู เขาใจ สภาพนิเวศธรรมชาติ การเก็บตัวอยางและฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา 

 

      

      
เรียนรูระบบนิเวศและฝึกการเก็บตัวอยางจากสภาพธรรมชาติ 
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3) โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาปี 62 เพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูส าหรับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือปรับพ้ืนความรูที่จ าเป็นและไดเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรูใหแกนักศึกษา 
 

  
นักศึกษาท ากิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน 

  
วิทยากรถายทอดความรูใหแกนักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

แหลงทุนภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
(2 โครงการ ๆ ละ 10,000 บาท) 20,000 บาท 

 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง - -  
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การบริการวิชาการ 

1) โครงการชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน์จากจุลินทรีย์มาท า EM 
ball เพ่ือใชบ าบัดแหลงน้ า การผลิตน้ ายาอเนกประสงค์จากการหมักกากสัปปะรดและการตรวจคุณภาพแหลง
น้ าในบริเวณชุมชน เพ่ือใหประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณที่อยู
อาศัยและสามารถถายทอดใหแกผูสนใจได 

 

       
             วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ EM balls              การท า EM balls 

       
         การผสมวัสดุตรึงจุลินทรีย์          ท าจิตอาสารวมโยน EM balls เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 

 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหรรณพาราม 

ประกอบดวยการอบรมในหัวขอพืชและพันธุกรรม พรอมทั้งมีการท าปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหา และ
เป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยใหแกโรงเรียน 

 

       
บรรยากาศการอบรม 

 



45 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมไหวครูสาขาชีววิทยา นักศึกษาขอบคุณและระลึกคุณของอาจารย์ผูใหความรูแกนักศึกษา 

รวมทั้งเป็นการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย  
 

  
นักศึกษาท ากิจกรรมไหวครูที่สาขาชีววิทยา 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 โครงการเสริมทักษะชีววิทยาและตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเรียนรูเชิงบูรณาการ โดยไดน านักศึกษาไปดูงานที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง แมจอนหลวง และ
สถานีเกษตรหลังอินทนนท์ ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเขตหนาว 
พรอมทั้งเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการพระราชด าริ โดยวิทยากรจะบรรยายใหความรูในดาน
หลักการด าเนิน วัตถุประสงค์ของโครงการในพระราชด าริที่ตองการลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่นและน าพืชเขตหนาวมา
สรางรายได เพ่ือพัฒนาการด ารงชีพของชาวเขา และลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและการบุกรุกท าลายปุาใหแก
นกัศึกษา 

 

 
นักศึกษาไดฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมาของ

โครงการและการด าเนินงานของศูนย์วิจัย 

 
นักศึกษาไดชมพืชเขตหนาว ซึ่งทางศูนย์ไดจัดเป็น

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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อ่ืนๆ  
 โครงการชีวะสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ไดน านักศึกษาไปแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และสรางเครือขายกับ
นักศึกษาท่ีเรียนชีววิทยาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เพื่อสรางทักษะเกี่ยวกับการเขา
สังคม สรางจริยธรรม และมีน้ าใจนักกีฬา  
 

       
การแขงกีฬาชีวะสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาสวนสุนันทา 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมทักษะดานนิเวศวิทยา 
2) โครงการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานชีววิทยาในระดับอุตสาหกรรม 
3) โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
4) โครงการชีวะออนทัวร์ 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 1 แหลงทุนมรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 4 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการ one program one school  
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใหโรงเรียน 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมไหวครูสาขาชีววิทยา 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการเสริมทักษะชีววิทยาและตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
 

อ่ืนๆ  
โครงการชีวะสัมพันธ์ครั้งที่ 18  
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สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

5 1 2 1 1 5 1 5 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 2 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงการศึกษาดูงานดานระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับและการควบคุมอัตโนมัติ ปี
การศึกษา 2561 

2) โครงการประชุมทบทวนและจัดท าแผนด าเนินการประจ าปีชองสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมทักษะบัณฑิตพึง
ประสงค์สูยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคประเทศไทย 4.0 
 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคประเทศไทย 4.0  
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2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2562 ไดมีการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาใหมประจ าปีการศึกษา 2561 ในดานการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การลงทะเบียน 
กิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจ าเป็นตองเขารวม โดยมีรุนพ่ี อาจารย์ผูสอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผูรับผิดชอบหลักสูตร และบุคคลากรที่นักศึกษาจ าเป็นตองติดตอเพ่ือท ากิจกรรมตาง ๆ  

 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจ าปีการศึกษา 2561 ของสาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตร วท.บ. รวมกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3) โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมระดับสาขาประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมระดับสาขาประจ าปีการศึกษา 2561 ของสาขาฟิสิกส์ หลักสูตร วท.บ. 
รวมกับหลักสูตร ค.บ. 

 
4) โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 ได

เดินทางไปศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟูาดวยพลังงานทดแทนชนิดตางๆ จากนั้นเดินทางไปท าบุญไหว
พระ เสร็จแลวเดินทางไป ณ อุทยานแหงชาติภูกระดึง ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  

   
โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 
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5) โครงการศึกษาดูงานดานระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับและการควบคุมอัตโนมัติ ปี
การศึกษา 2561 

 

     
โครงการศึกษาดูงานดานระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับและการควบคุมอัตโนมัติปีการศึกษา 2561  

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
 

ข้อมูลการวิจัย 
จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- 4 เรื่อง 3 เรื่อง 1 เรื่อง - 1 เรื่อง 
 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการอบรมใหความรูกับผูที่สนใจเทคนิคการถายภาพดวยกลองดิจิตอลหรือกลองจาก
โทรศัพท์มือถือส าหรับผูสูงอายุที่อาศัยบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

       
โครงการอบรมเทคนิคการถายภาพดวยกลองดิจิตอลหรือกลองจากโทรศัพท์มือถือส าหรับผูสูงอายุ 
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2) ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตนและการเขียนโปรแกรมควบคุมส าหรับนักเรียนโครงการความ
เป็นเลิศ โดยสาขาวิชาฟิสิกส์รวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ พบวานักเรียนที่เขารวม
โครงการใหความสนใจกระตือรือรนและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอยางงายไดดวยตนเอง 

       
    วิทยากรบรรยาย        ผูเขารวมอบรมฟังบรรยาย 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการท าบุญสาขาวิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์รวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการประจ าปีที่สาขาวิชาตองท าเพ่ือเป็นการปลูกฝังดานคุณธรรมจริยธรรม  

 

        
โครงการท าบุญสาขาวิชา 

 
2) โครงการเขาคายธรรมมะเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ วัดหทัยนเรศวร์ อ.ปากทอ        
จ.ราชบุรี  

       
โครงการเขาคายธรรมมะเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) การอบรมสัมมนาพัฒนานักศึกษานอกเวลาเรียน 
2) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคประเทศไทย 4.0 
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2562 
4) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูนักศึกษาใหม 
5) เขาคายใหนักศึกษาเพ่ือเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิต สงเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ 
6) กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์และตานภัยยาเสพติดใหนักศึกษา 
7) ศึกษาดูงานเฉพาะดาน 
8) ปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอนและเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
9) โครงการท าบุญสาขาวิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 3 แหลงทุน ภายใน 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 ผลงาน 

 
การบริการวิชาการ 

1) บริการวิชาการแกนักเรียนหรือผูที่สนใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ 
2) บริการวิชาการแกนักเรียนหรือผูที่สนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการท าบุญสาขาวิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2) โครงการเขาคายธรรมมะเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

อ่ืนๆ  
1) พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา  

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

6 8 8 23 14 53 8.83 44.15 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน  
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงการพ่ีเลี้ยงเพ่ือขอต าแหนงทางวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา  

2) โครงการการเตรียมบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จัดโดย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

3) พัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อขอสงงบประมาณแผนดิน (วช.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือการเผยแพร วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 
การผลิตบัณฑิต  

1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโดยสาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่ง
นักศึกษาในสาขาวิชาสอบ CEFR ผานรอยละ 61.51 เพ่ิมมากข้ึนกวาปีที่แลว  

 
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจระบบการเรียนตลอด 4 ปี 

ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการลงทะเบียนเรียนและอาชีพที่ประกอบไดหลังเรียนจบ  
 

3) โครงการการเตรียมความพรอมนักศึกษาปีการศึกษา 2562 นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนๆ ในสาขาวิชา
เดียวกันและไดฝึกท าปฏิบัติการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับวิชาเรียนในหลักสูตรจุลชีววิทยา  

       
เตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเรียนรูเทคนิคการใชกลองจุลทรรศน์ 
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4) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูทางจุลชีววิทยา “ความหลากหลายของเห็ดราในสภาพ
ธรรมชาติ” นักศึกษาไดฝึกการท างานเป็นกลุม การแกไขปัญหาเฉพาะหนา การสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการท างานรวมกันของนักศึกษาทุกชั้นปี  

 
นักศึกษาจุลชีววิทยาทุกชั้นปีไปศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในสภาพธรรมชาติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา 99,990 บาท 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ 4,000,000 บาท  
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  2,500,000บาท/ป ี

(ตอเนื่อง 3 ปี) 
 

2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- 1 เรื่อง 2 เรื่อง - - 1 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
โครงการถายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีการเพาะปลูก และผลิตภัณฑ์จากขาวพ้ืนเมือง โดยอบรม

การผลิตผงเชื้อจากแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์สาเหตุของโรคในตนขาวเพื่อน าไปใชจริงได 

 
บรรยากาศการผลิตผงเชื้อจากแบคทีเรียใหกับชุมชน 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการอ าลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือใหนักศึกษาทุกชั้นปีมีความกลมเกลียวรักสามัคคีกัน เป็น

การพบปะสานสัมพันธ์ของพ่ีนองชาวจุลชีววิทยาทุกชั้นปี และเป็นการใหก าลังใจนักศึกษาชั้นปีสุดทายที่ก าลัง
จะจบออกไป 

 
งานอ าลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในตีม “Red and white” 

 
2) โครงการท าบุญสาขา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยารวมถึงศิษย์เกา ไดท าบุญ

ใหกับอาจารย์ที่ลวงลับไปแลว รวมถึงไดสืบสานประเพณีไทย  และเพ่ือความเป็นศิริมงคลแกสาขาวิชา  
 

   
งานท าบุญสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 
3) โครงการไหวครูนักศึกษาทุกชั้นปีไดแสดงออกถึงความเคารพตออาจารย์ในสาขาที่ท าหนาที่ในการ

สอนสั่งและใหความรู ตลอดจนเป็นการพบปะระหวางนักศึกษาและคณาจารย์ 
 

       
งานไหวครูของสาขาวิชาจุลชวีวิทยาประจ าปีการศึกษา 2562 
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การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 นักศึกษาเขารวมโครงการ ท าคายอาสา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักศึกษาไดเขารวมการใหความรูการ
ท าผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ และการเพาะเห็ดแกครูและนักเรียนของโรงเรียน  

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 เชน 
การศึกษาดูงานที่โรงงานบ าบัดน้ าเสียของรายวิชาการจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   

2) โครงการจุลชีววิทยาสัมพันธ์ ประกอบดวย กิจกรรมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับงานดานจุล
ชีววิทยา กิจกรรม Micro show และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่นอง 

 
การวิจัย 

1) สนับสนุนใหอาจารย์ในสาขาวิชาเขารวมโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 

2) ขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จ านวน 4 เรื่อง 
3) ขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
การบริการวิชาการ 

ประชุมวางแผนเพ่ือเขียนของบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) เขารวมโครงการ/กิจกรรมทางดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

2) จัดกิจกรรมการท าบุญ ไหวพระ ในโครงการจุลชีววิทยาสัมพันธ์ 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
เขารวมโครงการ/กิจกรรม สงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 

5 72 62 92 62 72 360 72 240 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน - คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและ
นวัตกรรมสูความยั่งยืน ระหวางวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561  

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์  กิจกรรม: การ
อบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เพ่ือเรียนรูเทคนิคการใชโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอมูล และการท างานวิจัยในชั้นเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระหวาง
เดือนธันวาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม: ระบบพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ รุนที ่
5 เพ่ือเรียนรูแนวทางการจัดท าผลงานทางวิชาการ  

4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian Conference on Nonlinear 
Analysis and Optimization” ระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย Okinawa Institute 
of Science and Technology Graduate University ประเทศญี่ปุุน เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานทางวิชาการ  

5) ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 “สหวิทยากรกับการสรางสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ระหวางวันที่ 2–5 ธันวาคม 2561  

6) การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ ระหวางวันที่ 24–25 มกราคม 2562  

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหวาง
วันที่ 2–3 มีนาคม 2562  

8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ 
และคณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21st C Life Science Foundation ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต เพ่ือเรียนรูการประยุกต์ใชเทคนิค STEM เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระหวางวันที่  13–17 พฤษภาคม 
2562  

9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม 
และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ เพ่ือเรียนรูแนวคิดในการบริหารงานสาขาวิชาใหมีคุณภาพ 
ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562  
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10) ไดรับทุนไปท าวิจัยระยะสั้นที่ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ประเทศ
เยอรมัน  

11) โครงการ “18 – Hour Continuing Professional Development : Academic 
Presentation and Abstract Writing” ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562  

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหวาง
วันที่ 2–3 มีนาคม 2562  

13) การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจ าปี 2562 (APAM 2019) 
ระหวางวันที่ 27–28 มิถุนายน 2562  

14) งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 “พันธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพ่ือสรางคุณคาและพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

15) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรม Visual Classroom “เปลี่ยนหองเรียนใหเป็นภาพ 
เปลี่ยนทุกคาบใหเบาลง”  
 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการผลิตบัณฑิตครู เรื่อง “การพัฒนานิสิตพิชิตความเป็นครู” เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในดานสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและเป็นการเตรียมความพรอม
ของนิสิตเพื่อการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ในดานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา และการ
ฝึกใชโปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น   

 

    
บรรยากาศในโครงการผลิตบัณฑิตครู เรื่องการพัฒนานิสิตพิชิตความเป็นครู 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อส าหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21” ใหกับนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) และ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ที่สอบวัดความรูพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ไมผานเกณฑ์ที่สาขาวิชาฯ ก าหนดไว เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในดานการสืบคน สื่อสาร และการสรางสื่อการเรียนรูเป็นภาษาอังกฤษ และเป็น
การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1 และ 2 

 

       
บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อส าหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
 

3) โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ใชภาพเพ่ืออ านวยความสะดวกแกผูสอน (Visual Aid Educator)” ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาไดรับ
ความรูในเรื่องของเทคนิคในการจัดการความรู เทคนิคในการใชภาพในการอภิปราย เทคนิคในการจัดท า 
visual info graphic และเทคนิคในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนักศึกษาไดรวมกันน าเสนอวิธีการน า
ความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานได  

 

    
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชภาพเพ่ืออ านวยความสะดวกแกผูสอน 

 
4) โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพ “ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 

ประจ าปีการศึกษา 2562” เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนปรับพ้ืนฐานความรูทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาใหม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพ่ืออบรมปรับพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร์
ใหนักศึกษาใหมแตละคน เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดท าความรูจักและสรางสัมพันธภาพดีระหวางนักศึกษาชั้นปี
เดียวกันและรุนพ่ี และเพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมและแนะแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหแก
นักศึกษาใหม 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 150,000 

 

2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

20 เรื่อง - - 9 เรื่อง - - 
 
การบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูใน
ศตวรรษที่  21” เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยอบรมในหัวขอเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ดวยวิธี Visual Learning และ Bar Model 
วิทยากรคือ อ.ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์ และ อ.นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช
โปรแกรมส าเร็จรูป GeoGebra  วิทยากร คือ ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ และ ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู  

 

       
การจัดกิจกรรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21 

 

แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดานการสอนอยางมืออาชีพ      
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สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)  
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

5 13 15 14 - 42 8.40 28 
 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
 อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
 ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1) สนับสนุนงบประมาณใหอาจารย์เขาอมรมภาษาอังกฤษ 
2) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการเตรียมความพรอมส าหรับการเป็นครูที่ดี 6 เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอน

ฝึกสอนเสริมสรางความรูนวัตกรรมการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาทางไกล เพ่ิมพูนทักษะการสื่อสาร การ
ถายทอดความรู การเลือกใชและผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์   

         
การอบรมเรื่อง ทักษะการสื่อสาร การถายทอดความรู การเลือกใชสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

 
2) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ และ ผศ.ดร.จิตต์วิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ซึ่งด าเนินการ
ทวนสอบรายวิชาเอก 6 รายวิชาไดแก วิชาเคมี 1 เคมี 2 เคมีอินทรีย์ทั่วไป ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  เคมี
วิเคราะห์  และปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  

                
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
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3) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์  
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือสอบ CEFR หลังจากการอบรมพบวานักศึกษามีผลการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ CEFR ไมต่ ากวาระดับ A2 ทุกคน  

   
                       อบรม Grammar                                         อบรม Science vocabulary 

 
4) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจิตอาสาพัฒนาความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี กิจกรรมประกอบดวยการบ าเพ็ญประโยชน์รวมกันทาสีก าแพงโรงเรียนบานแหลมทอง           
จ.เพชรบุรี นอกจากนี้มีการจัด Science show และกิจกรรมความรูทั้งหมด 4  ฐานใหแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ส าหรับโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการประชาสัมพันธ์ ณ 
โรงเรียน 2 แหง ไดแก โรงเรียนบานลาดวิทยา จ.เพชรบุรี และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร  

     
กิจกรรมจิตอาสาทาสีก าแพงโรงเรียน                         กิจกรรม Science show 

 
5) เขารวมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3 นักศึกษาไดเขารวมแขงขันการแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไดรับรางวัล
ชมเชย 9 คน 

            
        การแขงขันการแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์                                   เกียรติบัตร 
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6) โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบานสัตหีบ จ .ชลบุรี 
เพ่ือผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลักและศาสตร์การสอนในรายวิชาฟิสิกส์และรายวิชา
เคมี สงเสริมใหนักศึกษามีอัตลักษณ์ความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีการจัดประชาสัมพันธ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเคมี  และนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์คนควาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือการกสิกรรม การเพาะเลี้ยง
สัตว์ ปศุสัตว์ เพ่ือเรียนรูการท าเกษตรแบบพอเพียงเป็นการสืบสานพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  

        
  กิจกรรมศึกษาดูงาน                     กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและฐานวิทยาศาสตร์ 

 
7) โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 

เพ่ือปรับพื้นฐานใหแกนักศึกษาในรายวิชาเคมี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

   
โครงการปรับพื้นฐานใหแกนักศึกษา วิชาเคมี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 
8) โครงการเสริมสรางความรูสหวิทยากรเพ่ือการเป็นครูเคมีที่สมบูรณ์แบบในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 

ระยะที่ 2 อบรมหัวขอตางๆ ดังนี้ 1) การแกปัญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษไมออก โดย ดร.ศุภชัย 
สุภาไวย์ จากโรงเรียนดวงใจภาษาตางประเทศ 2) การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสอน โดย ผศ.ดุษฎี เทิดบารมี ซึ่ง
สอนเกี่ยวกับการท าสื่อ AR 3) การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับครู โดย ผศ.ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 4) ศิลปะการ
ปูองกันตัว โดย ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ และ 5) ศิลปะการจัดบอร์ดเพื่อการน าเสนอ โดย อ.เนธิมา สุวรรณวงศ์  

    
 การแกปัญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษไมออก      การอบรมบุคลิกภาพ 
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9) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สืบสานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ระยะที่ 2 โดยทางวิทยากร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า ไดบรรยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางในโครงการพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการท าโครงงานโดยท า
ปฏิบัติการการใชประโยชน์จากสไปรูไลนา โดยออกแบบการทดลองในการน าสาหรายสไปรูไลนามาสกัดดวยตัว
ท าละลายตางๆ และน าสารสกัดท่ีไดไปเปรียบเทียบปริมาณ antioxidant, chlorophyll และ phycocyanin  

        
 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย  
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

ทุนภายใน 120,000 บาท 
  
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 
งานวิจัยท่ีไม่

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

Proceeding TCI 2 TCI 1 Proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล

นานาชาติตาม
ประกาศก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

1 เรื่อง 5 เรื่อง 1 เรื่อง - - 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 
การบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมิเดียส าหรับครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ไดรวมกันจัดโครงการนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการด าเนินงานมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือใน
เขตกรุงเทพมหานครเขารวมโครงการทั้งหมด 9 โรงเรียน 

       
อบรมเทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) โครงการนักศึกษาครูเคมีรวมใจนอมร าลึกวันคลายวันพิราลัยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี          

สุริยวงศ์ เพ่ือใหปลูกฝังใหนักศึกษามีจิตส านึกในคุณูปการของเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อีกทั้งสงเสริมใหนิสิตไดเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสราง
ความสัมพันธ์อันดีระหวางศิษย์เกา นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์  

 
2) โครงการไหวครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

        
คณาจารย์และนักศึกษารวมกิจกรรมการไหวครู  

 
แผนการด าเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปีการศึกษา 2562 
2) โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปีการศึกษา 2562 
3) โครงการตามรอยวัฒนธรรมยานฝั่งธน  
4) โครงการรวมสืบสานและอนุรักษ์ของดีประจ าชุมชน 
5) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
6) โครงการรักษ์โลก 
7) โครงการพี่ติวนอง พัฒนาทักษะการถายทอดความรูทางเคมี 
8) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 
9) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจิตอาสาพัฒนาความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
10) โครงการนักศึกษาครูเคมีรวมใจนอมร าลึกวันคลายวันพิราลัยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี                    

สุริยวงศ ์
11) โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ครั้งท่ี 3 
12) โครงการกีฬาครูเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 
13) โครงการพัฒนาและเรียนรูการใชหองปฏิบัติการ 
14) โครงการเสริมสรางความรูสหวิทยากรเพ่ือการเป็นครูเคมีที่สมบูรณ์แบบในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 

ระยะที่ 2 
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การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยที่ขอทุน 1 ทุน แหลงทุนภายใน 
2) จ านวนผลงานวิชาการท่ีคาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใหกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมไหวครู 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สืบสานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริ ระยะที่ 3 
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สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย ์

(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

6 26 28 29 - 83 13.83 46.10 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนและพัฒนาครู (อบรม CHE QA และระบบงบประมาณ
ของหลักสูตร) 

 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักอาจารย์และรุนพ่ีในสาขาวิชาและพ่ีรหัส 
เพ่ือจะไดรับการดูแล ชวยเหลือและใหค าแนะน าในการปรับตัวและเตรียมตัวในรั้วมหาวิทยาลัย รูจักสถานที่
ตาง ๆ ในสาขาวิชา รวมทั้งไดรับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม 

  

 
บรรยากาศกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 
2) โครงการเสริมทักษะการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนาม โดยน านักศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ และ

ศึกษาสภาพนิเวศธรรมชาติ เรียนรูการเก็บตัวอยางและฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา  
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3) โครงการเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมในตางประเทศ มีการเรียนรูภาษาท่ี 3 เพิ่มเติม เชน ภาษาจีน ผลของโครงการ นักศึกษาไดใชทักษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ สามารถไปเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 

 
ตัวแทนนักศึกษาที่ไดไปแลกเปลี่ยนโครงการเรียน

รวมภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน 

 
การแสดงกิจกรรมของนักศึกษาท่ีไดไปแลกเปลี่ยน

โครงการเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน  
 
4) โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนและปรับพ้ืนความรูที่จ าเป็นตอการ

เรียนในสาขาชีววิทยาและไดเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูส าหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

 
วิทยากรถายทอดความรูใหแกนักศึกษาท่ีรวมโครงการ 

 
5) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชีววิทยา ค.บ. ซึ่งผลของโครงการ นักศึกษามีทักษะดาน
ภาษาเพ่ิมขึ้น เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ และไมกลัวภาษาอังกฤษ  

 
บรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษ 
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6) โครงการเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาปี 2 โดยกิจกรรมนี้ไดเสริมสรางทักษะดานตาง ๆ ใหแก
นักศึกษา เชน ดานบุคลิกภาพความเป็นครู ดานความพรอมส าหรับความเป็นครู ดานการผลิตสื่อการสอน และ
ดานเนื้อหาความรูเฉพาะศาสตร์ ซึ่งผลของโครงการ นักศึกษาไดเรียนรูและฝึกบุคลิกภาพที่ดี มีความกลา
แสดงออก มีทักษะออกแบบและผลิตสื่อ มีความรอบรูในวิทยาศาสตร์ 

         
       การฝึกบุคลิกภาพที่ดี       การฝึกทักษะการน าเสนอในชั้นเรียน 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผนดิน (ตอเนื่อง) ปี 2562  260,000 
 

2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 3 เรื่อง - - 
 

การบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยศึกษา นักศึกษา ค.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ไดมีโอกาสในการ

ฝึกประสบการณ์ การสอนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์ แกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
เซนต์หลุยศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่งดวย 

 
      ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาท า      

กิจกรรมการทดลองไมโอซิสและไมโทซิส 

 
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาลงมือท า

ปฏิบัติการการแบงเซลล์ 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมไหวครูสาขาชีววิทยา โดยนักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือขอบคุณและระลึกคุณของอาจารย์ผูให

ความรู ซ่ึงผลของกิจกรรมท าใหนักศึกษาไดสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ไดแสดงกตัญญู
กตเวทิตาแกครูบาอาจารย์ และสรางความผูกพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหวางครูและศิษย์ 

 
ภาพในงานกิจกรรมไหวครูของสาขาชีววิทยา 
 

2) กิจกรรมบายศรีสูขวัญ เป็นการรับขวัญนักศึกษาใหมที่เขามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ตองไกล
ภูมิล าเนา ผลของกิจกรรมท าใหนักศึกษาไดสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ไดรูสึกอบอุนมี
ขวัญก าลังใจจากครูบาอาจารย์ และสรางความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีระหวางครูและศิษย์ 

 
นักศึกษาใหมรวมกิจกรรมบายศรีสูขวัญ 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการเสริมทักษะชีววิทยาและตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเรียนรูเชิงบูรณาการ โดยน านักศึกษาไปดูงานที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง แมจอนหลวงและ
สถานีเกษตรหลังอินทนนท์ จ.เชียงใหม ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการเพาะปลูกพืชเขตหนาวและด าเนิน
เกี่ยวกับการท าสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร  

 
นักศึกษาไดฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมาของ

โครงการและการด าเนินงานของศูนย์วิจัย 

 
นักศึกษาไดชมพืชเขตหนาว ซึ่งทางศูนย์ไดจัดเป็น

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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อ่ืนๆ 
โครงการชีวะสัมพันธ์ โดยสาขาวิชาน านักศึกษาไปแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และสรางเครือขายกับ

นักศึกษาที่เรียนชีววิทยาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ท าใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาในการท ากิจกรรม การเขาสังคม 
สรางจริยธรรม และมีน้ าใจนักกีฬา และเป็นการสรางเครือขายระหวางนักศึกษาในสาขากับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

  
บรรยากาศการแขงกีฬาชีวะสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาสวนสุนันทา 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2562 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมทักษะดานวิชาเอก 
3) โครงการเสริมทักษะชีววิทยาและตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
4) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานชีววิทยาและความเป็นครู 
5) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
6) โครงการชีวะสัญจรสอนนอง 
7) โครงการเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรม 

 

การวิจัย 
จ านวนผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  1 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการชีววิทยาสัญจรสอนนอง 
2) โครงการบริการวิชาการตาม MOU  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการไหวครู 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการเสริมทักษะชีววิทยาและตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
 

อ่ืนๆ 
โครงการแขงขันกีฬาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 18  
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สาขาวิชาฟิสกิส์ (ค.บ.) 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

5 11 9 13 - 33 6.6 22 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธ์การเรียนรูดวยกิจกรรม (Game Fair for 
Outcome base education : OBE) 

2) เขารวมอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 
3) เขารวมอบรมโครงการ การเขียนโครงการและการสรางแบบประเมินโครงการ 
4) อบรมออนไลน์ มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ไวยากรณ์พรอมรบ 
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
6) เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง การใชเทคโนโลยี 

ZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
7) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานดวยระบบ office 365  
8) เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที ่4 
9) อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Teachers (museum based learning) 
10) เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพรใน

วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
11) เขารวมอบรมโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจในสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืน 
12) เขารวม งานประชุมและสัมมนาวิชาการระดับชาติสาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ศาสตร์การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดชวงชีวิต 
13) เขารวมอบรมภาษาอังกฤษ Academic Presentation and Abstract Writing 
14) เขารวม กิจกรรมการแขงทางวิชาการของนักศึกษา ในหัวขอ การแขงขันทักษะการถายทอด

ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 
15) เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม

และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” 
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การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการเสริมสรางความรูทางดานฟิสิกส์-ดาราศาสตร์ ศึกษาโครงการพระราชด าริและเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาดบานใหมรอยปี จ.ฉะเชิงเทรา ใหนักศึกษา คบ. ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ไดเพ่ิมพูน
ความรูดวยการเขารับการอบรมดูดาว และสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูหลักการท างานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ผานการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาดบานใหม และยังท าใหเกิดความสามัคคีระหวางนักศึกษาและอาจารย์อีกดวย  

 
อบรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  

7 รอบพระชนมพรรษา 

 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
และเรียนรูศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาดบานใหม 

 

2) โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมี จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นครูและสงเสริมอัตลักษณ์ความเป็นครู 
รวมถึงสงเสริมพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกดวย 

         
บรรยากาศการจัดกิจกรรม 

 

3) โครงการการเตรียมความพรอมและสนับสนุนการประกวดโครงงานวิจัย ปีการศึกษา2561 
สาขาวิชาสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีอาจารย์ใหการเตรียมความพรอมและควบคุมนักศึกษาเพ่ือสราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

  
บรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัย 
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4) โครงการฟิสิกส์ออนทัวร์ สาขาวิชาไดน านักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไปท ากิจกรรม
รวมกับนักเรียนในโรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรมสันทนาการ การแขงขันภาคสนาม เรื่องการเคลื่อนที่และ
เรื่องไฟฟูา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการฝึกทักษะดานความรู ความสามารถในการแกปัญหา การท างานกลุม 
ฝึกความเป็นผูน าและผูตามที่ดี ความมีจิตสาธารณะ รวมถึงฝึกความสามารถในการเป็นพิธีกร และวิทยากร
เพ่ือเตรียมพรอมจะจัดโครงการตางๆ ในอนาคต นอกจากนี้แลวโครงการฟิสิกส์ออนทัวร์  ยังเป็นการแสดง
ศักยภาพ คุณภาพบัณฑิตใหเห็นเชิงประจักษ์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสรางเครือขายของ
โรงเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยาโดยตรง  

 

  
บรรยากาศการจัดกิจกรรม 

 
5) โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู ใหกับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปี

ที่ 1 ถึง 3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูใหกับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสงเสริม
และพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูใหกับคณาจารย์  

 

       
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
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6) โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหมระดับสาขา สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานองค์ความรูที่จ าเป็นตอการเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการชวยใหนักศึกษาเกิดความพรอมอันเป็นรากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม ๆ ในดานการเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการแนะน าคณาจารย์ผูสอน ใหนักศึกษาใหมไดรูจัก
และเห็นถึงเทคนิคกระบวนการสอน เพ่ือสรางความรูจักคุนเคยกันมากข้ึน  

 

           
บรรยากาศการจัดกิจกรรม 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  70,000 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  83,000 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  100,000 

 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

7 เรื่อง - 2 เรื่อง - - - 
 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการเสริมสรางความรูทางดานฟิสิกส์ -ดาราศาสตร์ ศึกษาโครงการพระราชด าริและเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาดบานใหมรอยปี จังหวังฉะเชิงเทรา ใหกับนักศึกษา คบ. ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 
เพ่ิมพูนความรูทางดานฟิสิกส์-ดาราศาสตร์ดวยการเขารับการอบรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูหลักการท างานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผานการศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และเรียนรูศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาดบานใหม  
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งาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และเรียนรูศิลปวัฒนธรรมชุมชนตลาด

บานใหม 
 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูสูศตวรรษท่ี 21 ครั้งที่ 3 
2) โครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ์ 
3) โครงการเสริมสรางความรูทางดานฟิสิกส์-ดาราศาสตร์   
    ศึกษาโครงการพระราชด าริและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
5) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
6) โครงการฟิสิกส์ออนทัวร์  ครั้งที่ 2 
7) โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 1 แหลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 เรื่อง 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โครงการท าบุญสาขาวิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการเสริมสรางความรูทางดานฟิสิกส์ -ดาราศาสตร์ ศึกษาโครงการพระราชด าริและเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ร้อยละการใช้ศักยภาพ
อาจารย์ในการดูแล

นักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

5 19 28 18 6 71  14.20 71.00 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน - คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) การอบรมภาษาอังกฤษ Continuing Professional Development for BSRU Lecturers 
2) อบรมการสรางความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจาก

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 
3) อบรมการสงเสริมการใชประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

และการตอยอดเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย   
4) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
5) การอบรมภาษาอังกฤษ “18-Hour Intensive English Communication” 

 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  สาขาวิชาน านักศึกษาไป
ศึกษานอกสถานที่ โดยศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าสวนไมผล ไดแก เงาะ ทุเรียน มังคุด การท า
ทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการศัตรูพืชคือแมลงวันทองโดยไมใชสารเคมีก าจัดแมลง รวมทั้งการนมัสการพระ   
ณ วัดเขาสุกิม จ. จันทบุรี 
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2) โครงการการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาไดสงนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ดานพืช 3 แหงคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  เจาหนาที่
แจงวานักศึกษามีความตั้งใจ ขยัน ในการฝึกปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษาไดฝึกปฏิบัติ เชน การท าปุย
หมักกองใหญ การปลูกขาวไร การดูแลแปลงหนาวัว การก าจัดวัชพืชและใสปุยกาแฟ การตอนกิ่งไมผล เป็นตน  

      
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

 

ขอมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 
ส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  130,900 

 

2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
- - 6 เรื่อง - - 1 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการคนวิทย์จิตอาสาสืบสานพระราชด าริบนวิถีแหงความพอเพียง เรื่อง การเพาะเห็ดใน

ถุงพลาสติกและเห็ดฟางตะกราและสาธิตการท า ณ โรงเรียนบานสระบัวทองต าบลบานโขง อ าเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีและชุมชนสนามมวยกรุงเทพ 

       
อบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟางตะกราแกชุมชนสนามมวยกรุงเทพ 
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2) โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมผูสู งอายุ  “การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก”                 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

       
การอบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

 
3) โครงการบริการวิชาการโครงการชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมรับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจัดการอบรมและสาธิตวิธีการท าใหแกชุมชน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง การทาน
ผักปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

       
อบรมปลูกผักในครัวเรือน 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการพิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา ณ วัดบางไสไก 

 

 
พิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา 

 
2) โครงการจิตอาสาท าความสะอาดวัดประดิษฐาราม  (วัดมอญ) 
 

 
การท าความสะอาดวัดประดิษฐาราม   
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แผนการด าเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผูน าและการเรียนรูดานเกษตร . 

2) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการศึกษาดู
งานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม การศึกษาดู
งานการจัดการความรูเพ่ือประกอบรายวิชาเรียน 

 
การวิจัย 

จ านวนผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 4 เรื่อง 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

5 18 13 16 26 73 14.60 73 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน 2 คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 3 คน 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1) โครงการเขาสูต าแหนงทางวิชาการระบบพ่ีเลี้ยงรุนที่ 5  ฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา  
2) โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี  งานวิจัย และนวัตกรรมสูความยั่งยืน

“กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ” ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ หอง 9010 อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชเทคโนโลยีZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
การท าวิจัย และใชในการนิเทศก์นักศึกษา” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ หอง 9010 อาคาร 9 ชั้น 10 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

4) งานประชุมทางวิชาการ ICMS 2019  (International and National Conference on 
Media Studies 2019) ในระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพฯ 
วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562 หองประชุมใหญ อาคาร1 ชั้น 4 และอาคาร 7 ชั้น 11 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ วันที่ 27 มี.ค.2562 ณ หอง 9010 อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 
 
การผลิตบัณฑิต 

1. โครงการวันสิ่งแวดลอมไทย เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ ประจ าปี 2561 กิจกรรมเนื่องจาก
วันสิ่งแวดลอมไทยเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีผูเขารวมโครงการทั้ง
นักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี รวมกับนักศึกษาชมรมรูรักษ์ถ่ินและนักศึกษาที่สนใจโดยบ าเพ็ญประโยชน์เป็นจิต
อาสาประมาณ 100 คน 
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โครงการวันสิ่งแวดลอมไทย ณ คลองบางไสไก เนื่องในวันชาติและวันพอแหงชาติ ประจ าปี 2561 

 

2) โครงการปัจฉิมนิเทศ จัดใหนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเชิญวิทยากรรุนพ่ีที่ประสบผลส าเร็จในวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม มาใหความรูและขอแนะน าในการประกอบวิชาชีพและการท างาน ผลของ
โครงการนักศึกษาชั้นปีสุดทายมีความสนใจและมีแนวทางในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น  

 

  
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
3) โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรื่องการจัดการน้ าเสียจากเทศบาลเพชรบุรี และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการอุทยานแหงชาติ ศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โรงไฟฟูาราชบุรี  โฮลดิ้ง จ ากัด จังหวัด
ราชบุรี และศึกษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ บริษัทแสงโสม จ ากัด จังหวัดนครปฐม มีการบูรณาการศึกษาดูงาน
และวิชาตางๆ ของหลักสูตรที่เรียนเขาดวยกัน 

 

       
ฝึกปฏิบัติภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลอม 
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4) โครงการน าเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาน านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จ านวน 5 คน น าเสนองานวิจัยในระดับชาติที่งานการประชุมทางวิชาการ International and National 
Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019) เพ่ือนักศึกษาไดฝึกฝนการพูด และการกลาแสดงออก
ในการน าเสนองานวิจัยเพื่อเผยแพรสูสาธารณะได 

 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน ICMS 2019 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1. ส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  200,000  
2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  600,000 
 

2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

8 เรื่อง - 1 เรื่อง 2 เรื่อง - - 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการ“ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม” กิจกรรมอบรมท าถังดักไขมันอยาง

งาย โดยจัดใหกับชุมชนวัดใหญศรีสุพรรรณ ชุมชนบางไสไก และชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯไดท าถังดัก
ไขมันอยางงายเพื่อใชเองในบานเรือน ชุมชน และโรงเรียน โดยมีตัวแทนชุมชนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการท า
ถังดักไขมันอยางงาย พรอมมอบถังดักไขมันที่ท าเสร็จแลวใหชุมชนเพ่ือน าไปใชประโยชน์   

       
 กิจกรรมอบรมท าถังดักไขมันอยางงาย” ณ หองประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 
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2) โครงการชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม “กิจกรรมไมดักขยะ” ณ คลองบางไสไก 
โดยมีอาจารย์และนักศึกษารวมกับส านักงานระบาย น้ ากรุงเทพมหานคร และผูน าชุมชนบริเวณดังกลาว ได
จัดท าและวางตะแกรงดักจับขยะที่เกิดจากชุมชน เพ่ือใหมีความสะอาดของน้ าในคลองบางไสไกใหมากขึ้น และ
งายในการจัดเก็บขยะที่ลอยน้ ามา 

 

       
กิจกรรมการท าไมดักขยะ ณ คลองบางไสไก 

 
3) โครงการคายวิทยาศาสตร์รวมกับกิจกรรม “รูทันฝุุนควันพิษ” ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) โดยไดอบรมคายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหความรูดานมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุุนละอองขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในอากาศ และ
อธิบายถึงสาเหตุและปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพ ตลอดจนอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณ์
การตรวจวัดและวิธีการตรวจวัด และการนับรถยนต์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศจากฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ผลมีนักเรียนมัธยมปลายสนใจเขารวมในการอบรมครั้งนี้ 100 คน 

 

    
โครงการคายวิทยาศาสตร์รวมกับโรงเรียนมหรรณพาราม 
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4) โครงการอบรมการแปรรูปของเสียมาใชใหเกิดประโยชน์มูลคา ณ ศูนย์อูทองทวารวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี กิจกรรมอบรมการเผาถาน การเผาแกลบ น้ าสมควันแกลบ ถานอัดแทง และการท าถานชาร์ลโคล 
ที่ไดจากของเสียหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กระบวนการแปรรูปวัสดุเหลือใชในทางการเกษตร  

 

 
กิจกรรมอบรมการเผาถานการเผาแกลบ น้ าสมควันแกลบ และการท าถานชาร์ลโคล 

ณ ศูนย์อูทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พิธีไหวครูสาขาวิชา เพ่ือเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตากับครูบาอาจารย์และเป็นการสืบสานประเพณี 

ด ารงซึ่งการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

  

พิธีไหวครูสาขาวิชาฯ 
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แผนการด าเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาฯ   
2) โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3) โครงการสัมมนาและการน าเสนองานวิจัยทางสิ่งแวดลอมของนักศึกษา 
4) โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
5) โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แหงชาติ/กิจกรรมศึกษานิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
6) โครงการ One Program One Innovation   
7) โครงการ One Program One School 

 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน  2 แหลงทุน ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา และ ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร อยางนอย 2 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์นอยเพื่อจัดการขยะในโรงเรียน  
2) โครงการวันสิ่งแวดลอมไทย 
3) โครงการอบรมท่ีศูนย์อูทองทวารวดี สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการแหเทียนพรรษาประจ าปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) โครงการประกวดมารยาทไทยของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ  

เจาพระยา 
3) พิธีไหวครูประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีไหวครูของสาขาวิชาฯ  

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
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สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน    
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

3 - 7 2 - 9 3.00 15.00 
   
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน - คน 

 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด สินคาเกษตรปลอดภัยของศูนย์
การศึกษาอูทองทวารวดี ทางสาขาไดน านักศึกษาเขารวมจัดแสดงและสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ และการ
บริหารจัดการขาว (การเกี่ยวขาว และการสีขาว) ภายใตโครงการแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย ของศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 

 

     
จัดแสดงและสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการขาว (การเกี่ยวขาว และการสีขาว) 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนหัวขอโครงงานวิจัยและหัวขอพิเศษทางนวัตกรรมการ
จัดการเกษตรและซัพพลายเชนและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี และพ้ืนที่อ าเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ทักษะ และสามารถประกอบอาชีพไดในอนาคต ไดฝึกการคิด
โจทย์ปัญหา และฝึกการแกปัญหาดวยหลักการวิจัย 

 

   
พิธีเปิดโครงการโดยประธานสาขาวิชา                        บรรยายการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

            และมอบของที่ระลึกใหกับวิทยากร 

   
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 

 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการถายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิตขาวพ้ืนเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหเป็นประโยชน์กับชุมชน และเพ่ิมความรู ความสามารถใหกับนักศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

      
อบรมเชิงปฏิบัติการขาวและขาวพันธุ์พ้ืนเมือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรจากอุปกรณ์ในทองถิ่น 
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2) โครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ ทางสาขาวิชาไดเขารวมโครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชน
เกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ  เพ่ือใหเป็นประโยชน์
กับชุมชน และเพ่ิมความรู ความสามารถใหกับนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ตอไป
ในอนาคต 

 

       
แปลงปลูกเมลอนตนแบบบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร 

 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน การเพ่ิมศักยภาพ และขีด

ความสามารถ เพ่ือการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหเป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 

 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดภัย และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการเพ่ิมมูลคาเพ่ิม 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 4.0 
2) โครงการการพัฒนาหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการ 

 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน  2 แหลงทุน ทุนภายในของมหาวิทยาลัย 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  2 เรื่อง 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวน
อาจารย์ 
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์ 

ร้อยละการใช้ศักยภาพ
อาจารย์ในการดูแล

นักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

5 18 25 49 52 142 29 145 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน - คน 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสูวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร  ในระหวางวันที่ 3-4 เมษายน 2562 
ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อายิโนะโมะโต฿ะ (ประเทศไทยจ ากัด ฟาร์มโคนม อสค. 
มวกเหล็ก 

2) อบรมหลักสูตรการแสดงฉลากโภชนาการและการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily 
Amounts) โดยส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

3) น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ  “5th International Conference on Food, 
Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)”  30-31 August 2018 Siam Tara Palace Hotel, 
Maha Sarakham, Thailand, Organized by: Faculty of Technology, Mahasarakham University 
(poster presentation) 

4) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “20st Food Innovation Asia Conference 2018 
(FIAC 2019)” วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ (poster presentation) 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ” ภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และ
นวัตกรรมสูความยั่งยืน  ในระหวางวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุน และสงเสริม บุคลากรสาย
สนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ ระยะที่ 1 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หองประชุมชั้น 15 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

7) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Agricultural 
and Biological Sciences (ABS 2019)” วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก฿าแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (oral presentation) 

8) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “21st Food Innovation Asia Conference 2019 
(FIAC 2019)” วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ (oral presentation) 
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การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร (ครั้งที่  2) โดยน านักศึกษาดูงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารภายใตการชี้แนะของอาจารย์และวิทยากรผูเชี่ยวชาญซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรูที่ไดรับ
ใชในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพตอไป 

  
ศึกษาดูงานบริษัท อิชิตันกรุ฿ป จ ากัดมหาชน และบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 

 

2) โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา กอนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 
สาขาวิชาไดจัดโครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา เพ่ือใหมีความพรอมดานตาง ๆ 
กอนเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาในภาคเรียนและแนวทางปฏิบัติน าไปสูการวางแผน เพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนเป็นอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปูาประสงค์ของหลักสูตร 

    
ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา กอนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 

 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใชระบบคุณภาพ GMP HACCP และ ISO22000:2018 
ในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจหลักการ GMP HACCP และ ISO 22000:2018 และการประยุกต์ใช  
สามารถน าความรูที่ไดรับพัฒนาใหเกิดประโยชน์ตอการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตอไป 

    
นักศึกษารับฟังบรรยายจากวิทยากร และ มอบของที่ระลึก 
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4) โครงการศึกษาดูงานหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เพ่ือใหนักศึกษา
เขาใจหลักการท างานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนักศึกษาเขาใจหลักการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารดานตาง ๆ  

 

5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสูวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตการชี้แนะของอาจารย์และ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรูที่ไดรับใชในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพตอไป

       
 

6) โครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมบัณฑิต และงานศิษย์เกาคืนสู เหยาบอกเลา
ประสบการณ์ สานสัมพันธ์พ่ีนอง Food Science : BSRU ประจ าปี 2562 ใหกับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 มีความ
พรอมดานการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 

       
ปัจฉิมนิเทศ และ งานศิษย์เกาคืนสูเหยาฯ 

 

7) โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษามีความ
พรอมในดานตาง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเขาใจถึงระเบียบของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร  

       
เตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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8) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหารและเก็บขอมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาและ
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และท าใหนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีทักษะการท างาน มี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพงานสังคมที่เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งเกิดความรวมมือทางวิชาการ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร 

       
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

9) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เพ่ือ
นักศึกษาใหมไดทราบถึงแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และรูขอมูลที่เป็นประโยชน์ตอการเรียน ไดแก 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใชในการเรียน ขอมูล
ดานกิจกรรม และหนวยงานในมหาวิทยาลัยความพรอมส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ และมี
ความรูความเขาใจเรื่องการลงทะเบียนเรียน  

       
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปิดภาคเรียน 

 

10) โครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือใหนักศึกษาใหม
ไดรับความรูพ้ืนฐานทางดานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีความพรอมกอนการเรียนใน
รายวิชาแกนวิทย์-คณิต และนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

       
กิจกรรมปรับความรูพื้นดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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11) โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา กอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เพ่ือให
นักศึกษามีความพรอมดานตาง ๆ กอนเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาในภาคเรียนและเป็น
แนวทางปฏิบัติน าไปสูการวางแผนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเป็นอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
เปูาประสงค์ของหลักสูตร 
 

    
ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเปิดภาคเรียน 

 
12) โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 เพ่ือนักศึกษาและ

คณาจารย์มีความรูดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น และตระหนัก เห็นความส าคัญของ“พระบิดาแหง
วิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแหงเทคโนโลยีและแหงนวัตกรรมไทย”และการน าองค์ความรูมาตอยอดเป็น
งานวิจัยและสรางนวัตกรรมได 

 

 
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 

 
13) โครงการอบรมภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือเตรียมความพรอมให

นักศึกษาชั้นปี 4 ส าหรับการเรียนรายวิชาสัมมนาและโครงการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสามารถใชเป็นเครื่องมือที่จะชวยแสวงหาความรูเพิ่มเติมได 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน(บาท) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ทั้งหมด 5 ทุน 

378,600 

 
2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

Proceeding TCI 1 TCI 2 Proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ 

อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ 

3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - 1 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน การเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ

เพ่ือการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ภายใตกิจกรรม “แป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร” 

2) โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน การเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ
เพ่ือการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ภายใตกิจกรรม “น ้าอ้อยเข้มข้นและการประยุกต์ใช้”  

3) โครงการที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แกผูประกอบการ รวมกับส านักงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์  

4) โครงการเป็นวิทยากรบริการถายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่น ใน
โครงการหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเที่ยว (OTOP Village) ชุมชนภาณุรังษี อ.เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ดวย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ”  

6) โครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ ภายใตกิจกรรม “การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยง
ที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป” 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม และท าบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม 2562  
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สังสรรค์ปีใหม รวมรับประทานอาหาร และจับฉลากของขวัญปีใหม 

 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

1) โครงการวิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชด าริบนวิธีแหงความพอเพียง ภายใตกิจกรรม “เม็ดบี
สกลิ่น-รส ผลไม ใหกับนักเรียน โรงเรียนบานสระบัวทอง ต.บานโขง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

2) การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป ทางสาขาไดท า
โครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ ภายใตกิจกรรม “การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงที่
เหมาะสมส าหรับการแปรรูป” 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร  
2) โครงการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม และท าบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม 2563 
3) โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา กอนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใชระบบคุณภาพ GMP HACCP และ ISO 

22000:2018 ในอุตสาหกรรมอาหาร  
5) โครงการศึกษาดูงานหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสูวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 
7) โครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมบัณฑิต และงานศิษย์เกาคืนสูเหยาบอกเลาประสบ 

การณ์ สานสัมพันธ์พี่นอง Food Science : BSRU ประจ าปี 2562 
8) โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
9) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหารและเก็บขอมูลคุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
10) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  
11) โครงการปรับความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
12) โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา กอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  
13) โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 
14) โครงการอบรมภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 3 แหลงทุน  ทุนภายนอก เชน ทุน วช . และทุนภายในสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 3 เรื่อง   
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สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม    
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์ 

ร้อยละการใช้ศักยภาพ
อาจารย์ในการดูแล

นักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

6 6 0 7 14 27 4.50  22.5 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 2 คน  
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือการเผยแพร วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเทคโนโลยี ZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน วันที่ 18 ธันวาคม 2561  

3) โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสูความยั่งยืน 
ภายใตกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรใน
วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561  

4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  วันที่ 27 
มีนาคม 2562  

5) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทคโนโลยี/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS9) จัดโดย สกอ. และ ฝุายวิชาการ สกว. วันที่ 16-17 ต.ค. 61 
และ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  
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การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและทองถิ่น โดยน านักศึกษา 

ไปดูงาน ณ บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จ ากัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ์กลองพลาสติกบรรจุ
อาหาร ชอน สอมจากพอลิพรอพิลีนและพอลิแลกติคแอซิด จากการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาไดเรียนรู
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบตางๆ ในระดับอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาไดเขา
ศึกษาดูเครื่องมือและอุปกรณ์กับวิทยากรที่มีความรูความสามารถอยางใกลชิด อีกทั้งยังทราบถึงการจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน โดยโครงการนี้ไดผลตอบรับที่ดี นักศึกษาเห็นถึง
การท างานในวิชาชีพ  และคณาจารย์สามารถเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนไดมากข้ึน 
 

  
           วิทยากรบรรยายศึกษาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของบริษัท และผลิตภัณฑ์ 
 
2) โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดแก ผศ.ดร.อุทัย มีค า อาจารย์ประจ าส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ผศ.ดร.สุรวุฒิ ชวงโชติ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก, 
ดร.โอมาตยา มนตรีกุล ผูอ านวยการฝุายการตลาด บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จ ากัด และ นายสิทธิพร 
ปัญญา ผูจัดการ บริษัท 3 เอ็มบี จ ากัด มาใหค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
ตลาดและสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพ โดยผูทรงคุณวุฒิไดใหค าแนะน าใหมีสราง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแลวสามารถเขาท างานไดทันที 

 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ในหลักสูตร

ถายภาพรวมกัน 

 
บรรยากาศระหวางการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาที่ผาน
การพิจารณาจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและความรวมมือ
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (หนวย ABC) ตามโครงการวิจัยทาทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนอง
นโยบายเปูาหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแหงชาติ ปี 2561 กลุมเรื่องนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) 

350,000 

 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - - 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2) โครงการปรับความรูพ้ืนฐานทางเคมีอุตสาหกรรม 
3) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
4) โครงการศึกษาดูงาน  

 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 1 ทุน        
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 1 ฉบับตอคน 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการเสริมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการพิธีไหวครู 
2) โครงการท าบุญขึ้นปีใหม 
 

อ่ืนๆ  
โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม   
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สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์   
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

9 30 35 41 70 176 19.55 97.80 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน 2 คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 3 คน 

      
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การอบรมและการซอม
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากรเป็นเจาหนาที่จากส านักคอมพิวเตอร์จ านวนวันละ 2 คน 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหความรูแกผูเขาอบรมในดานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีการ
ซอมและการติดตั้งซอฟต์แวร์ วิธีการบ ารุงรักษาใหเครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใชงานที่ยาวนาน  

 
การเชื่อมตออุปกรณ์บนเมนบอร์ด 

 
อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมใชงานบอร์ดอาดูอิโน (Arduino) เบื้องตน 

โดยมีวิทยากรบรรยายในเรื่องความรูพ้ืนฐานภาษาซี การใชงานบอร์ดอาดูอิโน (Arduino) หลักการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Pulse Width Modulation รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติการทดลองใชงาน Digital input ใน
บอร์ดอาดูอิโน ฝึกใชงานไดโอดเปลงแสงแบบสามสี ฝึกปฏิบัติการทดลองใชงาน Analog Input & Output  

 
ทดลองการติดตอสื่อสารแบบอนุกรมกับบอร์ด 

 
เขียนโปรแกรมใชงานบอร์ดอาดูอิโน 
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3) โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือสรางระบบบริหาร
จัดการขอมูลและพัฒนาทักษะในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการขอมูล  สิ่งที่ไดรับ
จากการอบรมนักศึกษาน าความรูที่ไดจากการอบรมมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ชวยใหมีความรูและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและนโยบายของ
รัฐบาลโดยการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ได 

 

 
ผูเขาอบรมและวิทยากร 

 
ฝึกปฏิบัติเขียนเว็บไซต์ 

 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืองานดานฐานขอมูล โดยวิทยากร

ไดบรรยายเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งความหมาย ประเภท รูปแบบ รวมถึงเรื่องฐานขอมูล การลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเนนใหผูอบรมแสดงผลงานที่ไดท ามาพรีเซนหนา
หองเรียน 

 

  
การอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่องานดานฐานขอมูล 

 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมความพรอมในการออกสูตลาดแรงงาน ครั้งที่ 6 โดยแบงเป็น 2 

กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 1 เป็นการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เกาของสาขาที่ท างานอยูในบริษัทเอกชนมาอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชงานซอฟต์แวร์ตางๆ ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในสายคอมพิวเตอร์ และทักษะ
การใชชีวิตในการท างาน และกิจกรรมที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์เตาทะเล ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกจิตสาธารณะที่ทุงโปรงทอง  
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ศิษย์เกาสอนการใชงานซอฟต์แวร์ตางๆ ที่จ าเป็นในการ

ประกอบอาชีพ 

 
ผูเขาอบรมและวิทยากร 

 
ข้อมูลการวิจัย 

จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

6 เรื่อง - 1 เรื่อง - - - 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการถายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิตขาวพ้ืนเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม การท าบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์ และขอก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวของ 
(อย. และ มผช.) และ กิจกรรม การตลาดและประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการเสวนาขาวพันธุ์พื้นเมือง 

 

 
ผูเขาอบรมรวมรับฟังการจัดการดานการตลาด 
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2) โครงการถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชด าริ กิจกรรม การประยุกต์ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงที่เหมาะสม
ส าหรับกระบวนการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว โดยน าเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farm) เขามา
ชวยจัดการดานการเพาะปลูก สิ่งที่ไดรับเกษตรกรและผูประกอบการมีรายไดเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิด
ความมั่นคง เพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรอินทรีย์ ที่มีการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม และพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 
โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farm)   

หนาจอโปรแกรมบนเครื่องสมาร์ทโฟน 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูดานวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรมเกาแก อ าเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหนักศึกษาสามารถน าความรูดานเทคโนโลยีมาปรับ
ใชใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และน าไปประยุกตใ์ชในการสรางมูลคาทางการเกษตรได 

 

 
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 

 
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรูดานการเกษตร 
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อ่ืนๆ  
1) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of 

Reference (CEFR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพ่ือนักศึกษา 
สามารถสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ์ที่โครงการก าหนด และสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สงผลใหนักศึกษาที่เขาอบรมไดพัฒนาความรูดานไวยากรณ์ การพูด อาน ฟัง เพ่ือใหนักศึกษามีประสิทธิภาพ
ในดานภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได 

 

 
อบรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ตางชาติ 

 
แบงกลุมเลนเกมฝึกทักษะการใชค าศัพท์ 

 
2) โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพรอมส าหรับ

นักศึกษาใหมสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากรบรรยายความรูเรื่องอัลกอริทึม ความสัมพันธ์ระบบ
คอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรม และการล าดับขั้นตอนวิธีการคิดเพ่ือใหได อัลกอริทึมและน าไปประยุกต์ใน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรุนพ่ีเขาพบรุนนองเพ่ือแนะน าการปรับตัว และการ
เตรียมตัวในการเรียน มีการรวมแสดงความคิดเห็นระหวางรุนพี่และรุนนองเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

  
รุนพี่เขาพบรุนนองเพ่ือแนะน าการปรับตัวและแนะน าการเตรียมตัวในการเรียน 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การอบรมและการซอม
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมใชงานบอร์ดอาดูอิโน (Arduino) เบื้องตน 
3) โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือสรางระบบบริหาร

จัดการขอมูล 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่องานดานฐานขอมูล 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมความพรอมในการออกสูตลาดแรงงาน ของนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยากรคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูดานวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม  

 
อ่ืนๆ  

1) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of 
Reference (CEFR)  

2) โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพรอมส าหรับ
นักศึกษาใหมสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

5 11 15 7 17 50 10 50 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) โครงการเสวนาวิชาการหัวขอเรื่อง Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ 
3) โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตร์ขั้นตน 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธรรมมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม

และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
5) เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง การใชเทคโนโลยี 

ZOOM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการศึกษาดูงานดานระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับและการควบคุมอัตโนมัติ  ประจ าปี

การศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมในการท าโครงงานวิจัย บัณฑิตนิพนธ์ รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพรอมกอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาสุดทายของการเรียนในหลักสูตร และเป็นการฝึกฝน
วิชาชีพทางดานอิเล็กทรอนิกส์ใหไปสูตลาดแรงงาน ไดอยางมีคุณภาพ สงผลใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและดานเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรม นักศึกษาไดใชชีวิตรวมกันและไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สามารถสื่อสารและถายทอดความรูจากประสบการณ์จริง  และนักศึกษาไดแนวทางในการน า
ความรูในดานตางๆ ไปพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรูและสราง นวัตกรรมใหมได 

 

  
บรรยากาศในการศึกษาดูงานดานระบบงานอุตสาหกรรมการตรวจจับและการควบคุมอัตโนมัติ 
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2) โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
เป็นการฝึกใหนักศึกษาไดใชชีวิตรวมกันและไดรับประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานที่โดยสามารถเสนอแนะ
แนวคิดและแนวทางในการน าวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาดานตางๆ ในชีวิตประจ าวันได ท าใหนักศึกษามีความรู 
ทักษะกระบวนการดานดาราศาสตร์ พลังงานทดแทน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ไทย และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการน าเสนองานตอที่สาธารณะใหมีความเขาใจเพ่ิมขึ้น  

  
โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 

 

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมเปิด -ปิดแสงสวางภายในบานผาน 
แอพพลิเคชั่นดวยภาษา JAVA ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการฝึกใหนักศึกษาและผูเขารวมอบรมเขาใจ
หลักการเขียนแอพพลิเคชั่นดวยภาษา JAVA สามารถน าความรูเกี่ยวกับการเขียนภาษา JAVA เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใชในการเขียน แอพพลิเคชั่น เกิดความคิดสรางสรรค์พัฒนาและออกแบบแอพพลิเคชั่นใหมๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอการ ด าเนินชีวิตและสามารถน าไปตอยอดประกอบเป็นอาชีพได 

  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมเปิด-ปิดแสงสวางภายในบานผาน แอพพลิเคชั่นดวยภาษา 

JAVA 
 

4) โครงการเขาคายธรรมะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา รวมถึง
เป็นการท าบุญรวมกันระหวางคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือใหคณาจารย์และนักศึกษาท าหนาที่พุทธศาสนิกชน
ที่ดี และเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา  

  
โครงการเขาคายธรรมมะเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
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5) โครงการปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหมระดับสาขา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือปูพ้ืนฐานองค์
ความรูที่จ าเป็นตอการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการชวยใหนักศึกษาเกิดความพรอมอันเป็นรากฐาน
ส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม ๆ ในดานการเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการแนะน าคณาจารย์
ผูสอน ใหนักศึกษาใหมไดรูจักและเห็นถึงเทคนิคกระบวนการสอนเพื่อสรางความรูจักคุนเคยกันมาก 

  
โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหมระดับสาขา  

 

ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน(บาท) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  120,000 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  200,000 
3. ส านักงานการวิจัยแหงชาติ 863,000 

 

2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

2 เรื่อง 5 เรื่อง 3 เรื่อง - - 1 เรื่อง 
 

การบริการวิชาการ 
เขารวมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจ าปี 

2561 โดยสาขาวิชาไดรวมจัดแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ ทั้งนี้ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานของที่ระลึกแกหนวยงาน/สถาบันศึกษาตางๆ ที่
รวมจัดงาน และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ 

  
เขารวมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

สรางทักษะพึงประสงค์สูยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือใหนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปนั้นมีองค์ความรู 
บุคลิกภาพ ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได  

 

  
โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการศึกษาดูงานเฉพาะดานภายนอกมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนฝึกประสบการณ์วิชาการและการท าโครงงานวิจัย 

2) โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเฉพาะดานส าหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ภายในมหาวิทยาลัย 
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
5) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุนอยางนอย 1 แหลงทุน จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา หรือ แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพรอยางนอย 3 บทความ 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท าบุญสาขาวิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2563  
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สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

10 50 44 31 46 171 17 85 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 4 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) น าเสนอผลงานสรางสรรค์ดานจิตรกรรมสีน้ าระดับนานาชาติ 1th Malaysia International 
Watercolor Biennale 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย  

2) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The SIBR 2019 Tokyo 
Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research” วันที่ 8-12 มกราคม 2562 ณ 
ประเทศญี่ปุุน  

3) น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกรวมกับเครือขายสังคมออนไลน์ 
รายวิชาการตัดตอวีดีทัศน์และเสียง เพ่ือสงเสริมการท างานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2562  

4) เผยแพรผลงานสรางสรรค์ นิทรรศการเทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 
เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

5) เผยแพรผลงานสรางสรรค์ในระดับนานาชาติ ในโครงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศ
อาเซี่ยน+6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กิจกรรมงานเทศกาลศิลปะสีน้ าประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง (GMS Watercolor Art Festival 2019 @ Chianghong) ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
วันที่ 5-7 เมษายน 2562  

6) โครงการวิเคราะห์ขอสอบ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

7) โครงการอบรมดานวิทยาศาสตร์ในนามศูนย์วิทย์ฯ ณ ประเทศเกาหลีใต ในวันที่ 12 – 19 
พฤษภาคม 2562  

8) น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Siam physics congrass2019 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 
6-7 มิถุนายน 2562  

9) การน าเสนอผลงานแอนิเมชั่นเพื่อขอรับทุนในโครงการ Thailand Animation Pitching โดย
สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่น (TACGA) วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมือง
ทองธานี 
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การผลิตบัณฑิต 
1) กิจกรรมพ่ีสอนนอง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไดรับการฝึกทักษะการถายทอดองค์ความรูและ

เทคโนโลยีดานแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไดทราบความรูที่นักศึกษาจะไดตลอด 4 ปี 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษา และสรางความสัมพันธ์อันดีระหวางพี่กับนอง 

 

      
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อบรมการผลิตผลงานแอนิเมชั่นใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 
2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือออกแบบและ

พัฒนาไอคอนและพิกโตแกรมที่ใชในสื่ออินโฟกราฟิกสาหรับการถายทอดผลการวิจัยและสงเสริมทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนักศึกษาไดรับความรูความสามารถ ทักษะดานนวัตกรรม ที่สามารถ
บูรณาการกับการวิจัย อันเป็นการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีประสบการณ์ในการสรางเครื่องมือส าหรับงานวิจัย 
ดวยการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการแกสังคมที่ถือเป็น
พันธกิจหนึ่งในการด าเนินงานของหลักสูตรในอุดมศึกษา 

 

      
การบรรยายขอมูลในการวิจัยใหกับนักศึกษาเพ่ือน าไปผลิตผลงานอินโฟกราฟิกในงานวิจัย 

 
3) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสูการสรางสื่อดิจิทัลจากเรื่องเลาวัดสุทัศน์ฯ  เพ่ือการบรูณาการ

การเรียนการสอนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมศึกษา
คนควาขอมูลจากแหลงที่มาสถานที่จริง และบูรณาการกับการเรียนการสอนสงเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิด
สรางสรรค์ของนักศึกษาในการสรางผลิตผลงานคอมพิวเตอร์เกม 3 มิติ 
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การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงที่มาและน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในการผลิตผลงานสรางสรรค์ 

 

4) โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป  (CEFR) เพ่ือให
นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษวางรากฐานส าคัญดานทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ทั้งดานทักษะการเขียน (Writing) ดานทักษะการอาน (Reading) ดานทักษะการฟัง (Listening) ดานทักษะ
การพูด (Speaking) อันจะเป็นประโยชน์ตอนักศึกษาเพ่ือใหสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได 

    
การบรรยายความรูและการใชทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 

5) โครงการจิตอาสาปลูกปุารักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสรางทักษะชีวิตและ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสงเสริมความมีจิตอาสา การฝึกทักษะชีวิต การอยูรวมกันในสังคม การเป็นผู
คิดดีและปฏิบัติดีตอตนเองและผูอ่ืน เป็นผูมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะค านึงถึงประโยชน์ตอสวนรวม 
สามารถท างานและอยูรวมกันกับผูอ่ืนได ตลอดจนสงเสริมการออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การท านุ
บ ารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

       
นักศึกษาและอาจารย์รวมกันปลูกตนไมและท าความสะอาดสถานปฏิบัติธรรม ณ วัดสวนปุาบุญฤทธิ์  
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6) กิจกรรมการทดสอบ Exit Examination ของสาขาวิชา เพ่ือวัดความรูแอนิเมชั่นทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ผานเกณฑ์
การทดสอบทุกคน 

 

   
Exit Examination วัดความรูแอนิเมชั่นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของสาขาวิชา 

 

7) โครงการเพ่ิมศักยภาพและคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในการผลิตผลงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเป็นปัจจุบันทันตอความ
เปลี่ยนแปลงดานอุตสาหกรรมแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียจากผูประกอบการ ท าใหนักศึกษามีศักยภาพและ
คุณภาพพรอมส าหรับการประกอบอาชีพดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียในอนาคต 

 

       
ผูประกอบการวิพากษ์ผลงานนักศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก 
 

8) กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาจัดท าบัณฑิตนิพนธ์ใหส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยจัด
หองปฏิบัติการจ านวน 2 หอง และเครื่องคอมพิวเตอร์ใหนักศึกษาใชประจ า 1 เครื่อง ตอ 1 คน รวมทั้งจัดสิ่ง
สนับสนุนการท าโครงงาน ในชวงภาคเรียนฤดูรอน ผลการจัดกิจกรรมนักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการจัดท าบัณฑิต
นิพนธ์ และสามารถจัดท าโครงงานเสร็จทันก าหนดเวลา 
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9) กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนอกเวลาเรียน  โดยจัดหอง
สงเสริมการเรียนรู 2111 อาคาร 2 ชั้น 11 รวมทั้งจัดหาทรัพยากรหนังสือ เกมตาง ๆ สงเสริมการเรียนรูนอก
เวลาเรียนใหกับนักศึกษาทุกชั้นปี   

       
หองสงเสริมการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนอกเวลาเรียนของนักศึกษา 

 

10) กิจกรรมสงผลงานแอนิเมชั่น 2 มิติ เขารวมการประกวดโครงการ Software Park – 
WealthMagik เงินออมสรางชาติ Awards Season 3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถผลิตผลงานสอดคลองความ
ตองการของหนวยงาน ผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดรับรางวัล Yong Talent Award  

       
นักศึกษาไดรับรางวัล Yong Talent Award ในโครงการ Software Park – WealthMagik 

 
11) เขารวมการแขงขันแอนิเมชั่นนานาชาติ “International Animation Challenge 2019” ครั้งที่ 

3 ณ RUBIKA ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีสถาบันที่เขารวมทั้งหมด 6 ประเทศ ไดแก Griffith Film 
School (ออสเตรเลีย) Rubika (สาธารณรัฐฝรั่งเศส) Nanyang Polytechnic (สาธารณรัฐสิงคโปร์) 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University (ไทย) Leeds Arts University (สหราชอาณาจักร) และ 
Jilin Animation Institute (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

     
การแขงขันแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ ณ RUBIKA ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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12) กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมแขงขันการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ "Healthy 
Digital Family เสพสื่อ ใชสติ มีสไตล์ ใหสตรอง" ชิงถวยพระราชทาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนักศึกษาไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา  

 

 
นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา ในการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก โครงการ 

"Healthy Digital Family เสพสื่อ ใชสติ มีสไตล์ ใหสตรอง" 
 

13) ท าความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าความรวมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนกระทุมแบนวิเศษสมุทคุณ 
 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
จ านวน 2 ทุน 120,000 

 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

3 เรื่อง - 3 เรื่อง - 
ผลงานสรางสรรคร์ะดบั
นานาชาติ จ านวน 4 

ผลงาน 
- 
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การบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการ อบรมเรื่อง “การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ และการประยุกต์ใชเทคนิคพิเศษ

ทางภาพ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนกระทุม
แบนวิเศษสมุทคุณ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
ใหเป็นที่รูจักและสนใจที่จะเขาสมัครเพ่ือศึกษาตอสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัล  

 

     
บริการวิชาการแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนกระทุมแบนวิเศษสมุทคุณ 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมปีใหมไทย เป็นกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางอาจารย์กับ
นักศึกษา ระหวางนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผูด าเนินการจัดงาน โดยจะมีกิจกรรม
หลัก ๆ ไดแก การไหวครู การเลี้ยงสงพ่ีปี 4 โดยจัดการแสดงแตละชั้นปี และกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม 

 

  
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมปีใหมไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 

 
2) โครงการจิตอาสาปลูกปุารักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสรางทักษะชีวิตและ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการสงเสริมความมีจิตอาสา การฝึกทักษะชีวิต การอยูรวมกัน
ในสังคม การเป็นผูคิดดีและปฏิบัติดีตอตนเองและผูอ่ืน เป็นผูมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะค านึง ถึง
ประโยชน์ตอสวนรวม สามารถท างานและอยูรวมกันกับผูอ่ืนได ตลอดจนสงเสริมการออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การท านุบ ารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานความรู 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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นักศึกษาใสบาตร สวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ วัดสวนปุาบุญฤทธิ์ 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมการท างานแบบมืออาชีพ ในการผลิตผลงานแอนิ
เมชั่นเบื้องตน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมการท างานแบบมืออาชีพ ในการผลิตผลงานแอนิ
เมชั่น 2 มิติ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

3) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมการท างานแบบมืออาชีพ ในการผลิตผลงานแอนิ
เมชั่น 3 มิติ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

4) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมการท างานแบบมืออาชีพ ในการผลิตผลงานแอนิ
เมชั่นโครงงานระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 
การวิจัย 

จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 4 เรื่อง 
. 

การบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการบูรณาสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

  



119 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

8 28 30 38 24 120 15 75 
 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 2 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ 

 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทย

แลนด์ 4.0 ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางทักษะทางปัญญา 

 
นักศึกษารับใบประกาศจากวัดดุสิดารามวรวิหาร 

 
บรรยากาศการเขารวมโครงการ 

 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทย
แลนด์ 4.0 ดวยการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพ่ือเตรียมพรอมใหนิสิตมีความรูความสามารถใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือซึ่งก าลังไดรับความนิยม
ในปัจจุบัน เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจและทักษะการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถน าไปประยุกต์ใชได 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนิสิต 

 
นายณรงค์ชล ภูเขียวปัด และนายรวิภาสษ์ พาเจริญ

วิทยากรโครงการ 

 
บรรยากาศการอบรม 
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3) โครงการพัฒนาความรูและศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปูาหมายของโครงการเพ่ือ
สงเสริมเพ่ิมพูนความรูใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากองค์กรหรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากประสบการณ์ตรงควบคูไปดวย  

 
รับฟังวิทยากรอธิบายเรื่องอวัยวะเทียมท่ีท าจากพลาสติกหลายหลายรูปแบบ 

 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพรอมของนิสิตเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน"  เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพนิสิตดานการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน การวางตัว ความรูความสามารถ บุคลิกภาพที่จะนาไปสู
ความสุขในการทางาน การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน  

 
คุณวิชัย ภูวัฒนกุล  วิทยากรบรรยาย 

 
บรรยากาศการอบรม 

 
5) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนและการสื่อสารเบื้องตน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถสื่อสารและการประกอบอาชีพไดเป็นอยางดีและ
มีผลการสอบ Achieved BSRU English Proficiency Test (BSRU-TEP) level ดังนี้ ผูเขารวมสอบ 14 คน 
ได level B2 จ านวน 12 คน และ level C1 จ านวน 2 คน 

 
อาจารย์ประจ าเป็นวิทยากรโครงการ 

 
บรรยากาศการอบรม 
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6) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณ์ตรง
จากสถานประกอบการ และไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ชวยสรางเสริมเจตคติและคานิยมที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพที่ดี ไดเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตางๆ ที่เก่ียวของจากการปฏิบัติงาน  

 

 
อาจารย์นิเทศออกนิเทศนักศึกษา 

 
อาจารย์นิเทศออกนิเทศนักศึกษา 

 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสูยุคไทยแลนด์ 

4.0” โดยการเขารวมโครงการความรวมมือการประชุมวิชาการ โดยน าคณาจารย์และนิสิตเขารวมการประชุม
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ์ดานการวิเคราะห์
ออกแบบระบบส าหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 

 
อาจารย์ผูควบคุมกับนักศึกษาน าเสนอผลงาน 

 
บรรยากาศการน าเสนอผลงาน 
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8) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการบูรณาการ
ความรู ทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะที่ไดรับประสบการณ์ตรง
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ หนวยงานตางๆ จนน ามาซึ่งการถายทอดและเผยแพรใหกับนิสิตรุนนอง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของรุนนอง  

 

  
การน าเสนองานจากการฝึกประสบการณ์ 

 
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสรางความรูสูไอที” เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับนักศึกษาใหม  
 

 
การท าขอสอบ Pre-Test วัดระดับความรู 

 
การปรับพื้นฐานดานทักษะทางสังคม 

 
10) โครงการ “สูรั้วชุมชนคนไอที” ปีการศึกษา 2562 เพ่ือปฐมนิเทศเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาใหม 
 

 
คณาจารย์ใหความรูกับนักศึกษาใหม 

 
การเสวนาประสบการณ์ดานการเรียนจากรุนพี่ 
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11) โครงการ “สรางสรรค์นองใหมไอซีที” ปีการศึกษา 2562 เพ่ือสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวาง
นักศึกษารุนพี่กับรุนนองใหเกิดความรูรักสามัคคี และมีความรักใครปรองดองฉันท์พ่ีนอง 

 

 
รุนพี่น านักศึกษาใหมท าความเคารพเจาพอ 

 
ผูบริหารตรวจประเมินการฝึกซอมรองเพลง 

 
12) โครงการ “ไหวครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือ

ปลูกฝังใหนักศึกษามีความกตัญญูกตเวทิตา  
 

 
นักศึกษาน าพานดอกไมไหวครู 

 
ถายภาพรวมกันหลังเสร็จพิธี 

 
ข้อมูลการวิจัย 

จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

12 เรื่อง 4 เรื่อง - 1 เรื่อง - - 
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การบริการวิชาการ 

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจยุคดิจิตอล 
เพ่ือใหคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเขารวมฟังบรรยาย สามารถรับฟังและน า
ความรูไปประยุกต์ใชหรือเผยแพร ใหเกิดความกาวหนา  

  
 

อ่ืน ๆ 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทบทวนการจัดล าดับ 

ความเหมาะสมของเนื้อหา และการเลือกเครื่องมือการวัด และการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
ใน มคอ.3 และ มคอ. 5  

 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 

 
บรรยากาศการตรวจ 

 
2) โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2561  

 
จัดท า มคอ.7 รวมกัน 

 
การหารือวางแผนโครงการปี 63 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการ“พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทางดานมารยาท”(เตรียมฝึกงาน) 
2) โครงการ “สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบวชเนกขัมมะบารมี” 
3) โครงการ“การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” 

(ดูงาน) 
4) โครงการ “การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” 

(สัมมนา) 
5) โครงการ “สรางความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือขายทางดานการวิจัย” 
6) โครงการ “อบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์” 
7) โครงการ“การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”(ปรับ

พ้ืนฐาน) 
8) โครงการ “การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”  

(ไหวคร)ู 
9) โครงการ “การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”

(รับขวัญนองใหม) 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 1 แหลงทุน วช.  
2) จ านวนผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 4 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการ “สรางมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ” 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการแหเทียนจ าน าพรรษา 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด าริเพ่ือการประยุกต์ใช IOT 
 

อ่ืนๆ  
1) โครงการ “พัฒนาหลักสูตรใหเป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา”(เตรียมประกัน) 
2) โครงการ “พัฒนาหลักสูตรใหเป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา”(ทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 

5 33 28 74 60 34 229 45.8 20 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน 2 คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 2 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) เขารวม และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2) เขารวม และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ การประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) เขารวม และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 “ศาสตร์ ศิลป กับการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
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การผลิตบัณฑิต 
โครงการศิษย์เกา เลาประสบการณ์สูรุนนอง ถายทอดประสบการณ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากพ่ีสูนอง เพ่ือใหนักศึกษาไดรับฟังการบอกเลาประสบการณ์การสอนในโรงเรียนและประสบการณ์ในการ
ท างานจากผูที่มีประสบการณ์ เทคนิควิธีการเตรียมตัวอานหนังสือเพ่ือเขารับราชการครูและการรับการ
ถายทอดประสบการณ์ในการสอบเขารับราชการครู เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณ์แกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
น าไปประยุกต์ใชใหเกิดประโยชน์และเพ่ือสรางความสามัคคีและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารย์ ศิษย์เกา
และศิษย์ปัจจุบัน 

 
ศิษย์เกา ถายทอดประสบการณ์สูรุนนอง 

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
จ านวน 3 ทุน 

288,000 

 

2) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

17 เรื่อง 2 เรื่อง - - - - 
 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 2 แหลงทุน  
- สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
- ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 บทความ  
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์ 

(คน) 
จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วนนักศึกษา

ต่ออาจารย์ 
ร้อยละการใช้ศักยภาพ
อาจารย์ในการดูแล

นักศึกษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

10 51 29 41 50 171 17.1 212.50 
 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  จ านวน   1  คน   
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม  จ านวน  1  คน 
กิจกรรมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

โครงการการจัดการความรู KM เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจยัและการเขียนเอกสารการสอน 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาใหม ปีการศึกษา1/2562   

 

วิทยากรปรับพื้นฐาน โดยการบรรยายใหความรู 
 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข  เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสรีรวิทยามนุษย์ หนาที่ กลไก การควบคุมการท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและ
ระบบตาง ๆ ภายในรางกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอวิชาชีพสาธารณสุข 

 

3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ ส านักงานสาธารณสุข อ าเภออูทอง ส านักงาน
สาธารณสุข อ าเภอสองพ่ีนอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภออูทอง และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบลในอ าเภอสองพ่ีนอง เพ่ือนักศึกษาไดรับประสบการณ์ดานวิชาชีพที่สามารถน าความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และชวยใหนักศึกษามีแนวทางในการด าเนินงานหลังจบการศึกษา  

                 
อาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนักศึกษาถายภาพรวมกัน            การสัมมนาฝึกประสบการณ์รวมกัน 
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4) โครงการปัจฉิมนิเทศ กาวแรกสูการท างาน เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ
ภายหลังการจบการศึกษา และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพที่ดี  
 

 

 
วิทยากรบรรยายใหความรู การเตรียมตัว และแนวทางในการประกอบอาชีพ 

  
5) โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานอนามัยเจริญพันธุ์และการสรางเสริมสุขภาพผูปุวยเอดส์ ณ 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กระทรวงสาธารณสุข  และวัดพระบาทน้ าพุ  จังหวัดลพบุรี ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษามีนักศึกษามีความรูความเขาใจงานดานอนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว  

 
6) โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก ณ  ศูนย์อนามัยเรียนรู

กระบวนการการท างานในงานการใหบริการสงเสริมสุขภาพและงานอนามัยแมและเด็ก ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานอนามัยแมและเด็ก  และไดเรียนรูกระบวนการในงานการใหบริการ
สงเสริมสุขภาพและงานอนามัยแมและเด็ก   
 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะชีวิต พิชิตปัญหา รุนที่ 2 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูที่
สามารถน าไปปฏิบัติใหเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามวิชาชีพสาธารณสุข และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย   

 
 

วิทยากรบรรยายใหความรูและแนวคิดในการปฏิบัติตน 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน(บาท) 
1. ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จ านวน 2 ทุน 1,577,700 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จ านวน 2 ทุน 556,650 

 
2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร   

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
- 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - - 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม  อบรมเชิงปฏิบัติการการกูชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ใหแกชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดบริการวิชาการใหแกชุมชน  โดยผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู ความเขาใจ และทักษะการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง  และสงตอผูบาดเจ็บถึงโรงพยาบาลได
ทันเวลา  

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการเสริมสรางการเรียนรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
พิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติเจาสามพระยา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ ประเภทติด
สังคม ติดบาน  และติดเตียง  นอกจากนี้ยังไดเรียนรูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติ
เจาสามพระยา  

 
2) โครงการธ ารงวัฒนธรรมเสริมสรางพลังใจประดับเข็มคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือใหนักศึกษามี

ความตระหนักถึงบทบาทหนาที่และมีความศรัทธาในวิชาชีพสาธารณสุข มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเพ่ือ
กาวสูการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ด ี
 

                
พิธีประดับเข็มคุณวุฒิสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สืบสานศิลปวัฒนธรรม และโครงการ

ในพระราชด าริฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือให
นักศึกษาไดรูคิดและเขาใจตามวิชาชีพสาธารณสุขและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเรียนรูผานโครงการใน
พระราชด าริฯ และกิจกรรมพัฒนาตนเอง  

 
นักศึกษาชวยกันสรางที่อยูใหสัตว์ทะเลดวยการท าปะการังเทียม 

 
อ่ืนๆ 

โครงการสา-สุขอาสา  พัฒนาภาวะผูน า  สรางสรรค์ชุมชน เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสาธารณะและรวมกัน
ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  

 
นักศึกษาชวยกันท าความสะอาด 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาใหม สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 
3) โครงการเสริมสรางความรูดานการจัดการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 
การวิจัย 

1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 3 แหลงทุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  7 เรื่อง     
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

6 29 25 39 56 149 24.83 310.38 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) อบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”และ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพรในวารสารวิชาการ” 

2) อบรม หลักสูตร “The International STEAM Education Program” 

3) อบรม เรื่อง “18-Hour Intensive English Communication” 
4) “มาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 และการตรวจติดตามภายใน” 
6) อบรม “การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อ

การเผยแพร” 
7) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR 
8) อบรมจัดซื้อจัดจาง 

 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศงานดานอาชีวอนามัย เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพในอาชีพ “เจาหนาที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ” จึงจัดท าโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาไดประสบการณ์ในต าแหนงหนาที่และน าความรูไปประยุกต์ใชไดอยาง
เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยางเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผูมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการระงับอัคคีภัย  ใหกับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ อันจะน าไปสู การปูองกัน การระงับ
อัคคีภัย และการตอบโตภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอุบัติภัย
สารเคมีและวัตถุอันตราย เพ่ือใหเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจาง  
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการระงับอัคคีภัย 
 

3) โครงการเตรียมความพรอมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน าไปสูการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปโดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความ
รอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่เก่ียวของ  

 

     
เตรียมความพรอมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

 
4) โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมเขาสูการท างานในอาชีพเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ผลของโครงการนักศึกษาสามารถน าความรูที่
ไดรับไปประยุกต์ใชใหเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการท างานหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขตอไป และทักษะและความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5) โครงการ สัมมนาวิชาการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือเผยแพรโครงการที่ไดจัดท าขึ้น
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการจัดท าโปสเตอร์และการน าเสนอปากเปลาใหแกบุคคลภายนอกท่ีสนใจ  

6) โครงการปฐมนิเทศ และปรับความรูพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมเขาสูการท างานในอาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพส าหรับนักศึกษา
นักศึกษาที่ก าลังจะเขารับการศึกษา  
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โครงการปฐมนิเทศ และปรับความรูพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
7) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู เรื่อง ขอก าหนดและการตรวจติดตาม 

ภายใน ส าหรับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพ่ือใหเกิดประโยชน์แก
นักศึกษา ในการประกอบอาชีพในต าแหนงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพซึ่งจะตองเขาไป
ปฏิบัติงานในองค์กรตางๆ 
 

8) โครงการเชิงปฏิบัติการ อันตรายของมลพิษในอากาศและ หลักการใชเครื่องมือในการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร 

 

    
วิทยากรบรรยายอันตรายของมลพิษในอากาศและหลักการใชเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

ภายในอาคาร 
 
9) โครงการการจัดนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 33  ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “Forward Culture of Prevention 
for Safety Thailand มุงสรางสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงปูองกันสูความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุก
ที่ยั่งยืน” โดยสาขาวิชาเขารวมจัดนิทรรศการเพ่ือการเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความส าคัญของ
คนท างาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนท่ีไดรับอันตรายจากการท างาน  
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การจัดนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 33 
 
ข้อมูลการวิจัย 
 จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
- - 1 เรื่อง - - 1 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการ “Safety School การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน” โดยประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปูาย
สัญญาลักษณ์เตือนอันตรายตางๆ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกตองของความปลอดภัยในโรงเรียน ผลของโครงการ
นักเรียนสามารถน าหลักการดังกลาวไปปรับใชเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในโรงเรียน อันเป็นการเฝูาระวังความ
ปลอดภัย และปกปูองสุขภาพของนักเรียน 

 

     
โครงการ “Safety School การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน” 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหวครูของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการใหนักศึกษาได
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอครูบาอาจารย์ และสืบทอดเป็นประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

       
พิธีไหวครู 

 
แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นครูสูศตวรรษท่ี 21 
2) โครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ์ 
3) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
5) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูนักศึกษาใหมปีการศึกษา 2563 
6) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7) โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
8) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 1 แหลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการ “Safety School  การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน” 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการไหวครู 
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สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย    
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อ

อาจารย์  

ร้อยละการใช้
ศักยภาพอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษา  ปี 1 ปี 2 ปี3 ปี 4 รวม 

11 33 16 25 25 99 9 112.5 

   
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน - คน 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน - คน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1) โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 (การสรางสื่อการ
เรียนการสอนอยางไรใหตรงใจ GEN Y) 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูแบบ Active Learning (สอนอยางไรใหตื่นตัว และ
ไมกลัวที่จะเรียนรู)   

3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพภายใต
โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ 

4) ความรูความเขาใจดานจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพ้ืนฐาน 2561 ครั้งที่ 3 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยทางชีว

การแพทย์ รุนที่2/2562 
6) ความรูความเขาใจดานจริยธรรมในคนหลักสูตรทบทวน    
7) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรมการสงเสริมการจัดการการเรียนการ

สอนสูความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
8) การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทองถิ่น รุนที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
9) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานดวยระบบ Office 365 ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

“การพัฒนาสื่อการสอนแบบ infographic ดวย Microsoft power point 2016” 
10) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 2562-2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคคลากร 
11) เทคโนโลยีเอนไซม์สูอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
12) ฝึกอบรมหลักสูตรโบราณย่ าขาง 
13) งานประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาสารคาม 

 
 
 

 
 
 
 



138 
 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการอายุรศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทย โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายใหกับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 
2) โครงการการศึกษาสรีรวิทยาในคนปกติ และการเกิดพยาธิสภาพ  เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการ

สอนรางกายมนุษย์ 3 ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต โดยใหเกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการท างานตางๆ ในรางกายมนุษย์ อาทิเชน ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย ฯลฯ เป็นตน  

 
3) โครงการการตรวจรางกายและการบ าบัดโรคดวยการนวดสวีดิช โดยเชิญวิทยากรภายนอกมา

บรรยายใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 
4) โครงการการฝึกภาษาอังกฤษส าหรับการแพทย์แผนไทย โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

ใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 

5) โครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 โดยเชิญวิทยากรภายนอกมา
บรรยาย เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น  

       
โครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1  

 

6) โครงการเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การฝึก
ทักษะผดุงครรภ์ และการฝึกทักษะเวชกรรมและเภสัชกรรม เพ่ือบูรณาการกับการสอนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปีสุดทาย  

       
โครงการเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
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7) โครงการพัฒนาทักษะการผลิตนวัตกรรมดานสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจ และหลอดเลือด ซึ่ง
เป็นสวนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรนวัตกรรม งานวิจัย งานสรางสรรค์ และเป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา มีจุดมุงหมายใหนักศึกษามีความ
เขาใจและเกิดทักษะในการผลิตนวัตกรรมดานสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  

 

               
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตนวัตกรรมดานสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
8) โครงการคายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายใหกับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1  
 

9) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  โดยเชิญ
วิทยากรภายนอกมาบรรยายใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  

 

10) โครงการการพัฒนานิสิตแพทย์แผนไทยดวยศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาสุขภาพองค์รวม ใหแกนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม
การบรรยาย เรื่อง ธาราบ าบัด เป็นศาสตร์การบ าบัดรางกายโดยใชน้ าเป็นตัวกลางชวยฟ้ืนฟูรางกายใหกับ
ผูปุวย โดยการกระตุนใหรางกายซอมแซมตัวเอง เพ่ิมการไหลเวียนเลือด ชวยลดการปวดเกร็งกลามเนื้อ เป็น
การออกก าลังกายในน้ า และใหความรู “เรื่องการดูแลเทาเบาหวาน” แผลที่เทาส าหรับผูปุวยเบาหวานเป็น
สาเหตุหลักที่ท าใหตองสูญเสียเทา ผลของโครงการ ท าใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการน าศาสตร์ที่ได
จากกิจกรรมไปประยุกต์ใชใชกับการท างานในการดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูปุวยตอไปในอนาคต 
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11) โครงการการฝึกทักษะการวัดชวงการเคลื่อนไหวโดยใชหลักการทางชีวกลศาสตร์ เพ่ือบูรณาการ
กับการเรียนการสอนวิชาหลักการทางชีวกลศาสตร์ มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาไดเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติที่
ถูกตอง โดยสามารถน าความรูของหลักการทางชีวกลศาสตร์ไปประยุกต์ใชในวิชาชีพของตนตอไปในอนาคต  

 
ข้อมูลการวิจัย 

1) ทุนวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

ส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 150,000 
 

2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  
วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 

proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding 
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล 
 นานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
- 4 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
2) โครงการแนะแนวการศึกษาตอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นโครงการบริการวิชาการ 

ใหกับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ท าใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย  

 

  
โครงการแนะแนวการศึกษาตอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
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3) โครงการพัฒนานิสิต สรางจิตสาธารณะเพ่ือการบริการวิชาการ ระยะที่ 1 เป็นโครงการทัศนศึกษา
ดูงาน และการอบรมความรูจากวิทยากรภายนอกใหกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

 

       
โครงการการพัฒนานิสิต สรางจิตสาธารณะเพ่ือการบริการวิชาการ ระยะที่ 1 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการอบรมปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
โดยนักศึกษาแพทย์แผนไทยและคณาจารย์รวมกันบ าเพ็ญประโยชน์ที่วัดสังฆทาน 

 
2) โครงการเครือขายความรวมมือ เรื่อง งานมหกรรมเครือขายการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ เป็นโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระหวางเครือขายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

 

       
งานมหกรรมเครือขายการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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แผนการด าเนนิงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการอายุรศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทย 
2) โครงการการศึกษาสรีรวิทยาในคนปกติ และการเกิดพยาธิสภาพ 
3) โครงการการตรวจรางกายและการบ าบัดโรคดวยการนวดสวีดิช 
4) โครงการการฝึกภาษาอังกฤษส าหรับการแพทย์แผนไทย 
5) โครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 
6) โครงการพัฒนาทักษะการผลิตนวัตกรรมดานสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด   
7) โครงการเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การฝึก

ทักษะผดุงครรภ์ และการฝึกทักษะเวชกรรมและเภสัชกรรม 
8) โครงการการพัฒนานิสิตแพทย์แผนไทยดวยศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
9) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
10) โครงการการฝึกทักษะการวัดชวงการเคลื่อนไหวโดยใชหลักการทางชีวกลศาสตร์ 
 

การวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัยขอทุน 3 แหลงทุนส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 
2) จ านวน ผลงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับการตีพิมพ์เผยแพร 5 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2) โครงการแนะแนวการศึกษาตอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 

การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
1) โครงการคายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม 
2) โครงการการพัฒนานิสิต สรางจิตสาธารณะเพ่ือการบริการวิชาการ ระยะที่ 1 
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 

จ านวน
อาจารย์ 
(คน) 

จ านวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ 

ร้อยละการใช้ศักยภาพ
อาจารย์ 

ในการดูแลนักศึกษา ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 รวม 
15 38 27 26 22 113 7.53 94.13 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน  
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม จ านวน 1 คน  

 

การผลิตบัณฑิต 
1) โครงการเตรียมความพรอมสอบใบประกอบวิชาชีพรุนที่ 2 ส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 

เป็นการทบทวนความรูพรอมทั้งติวขอสอบส าหรับการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ใหกับนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ก าลังจะจบเป็นบัณฑิตใหม โดยมีอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ทุกคนและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 (รศ.พญ. ศศิ จิตเวชแพศย์ ทนพ.เอกชัย ค าฝั้น และรศ.พอ.ดร.ทนพ.ถวัลย์ 
ฤกษ์งาม) มาใหความรูแกนักศึกษาซึ่งโครงการนี้จะชวยเพ่ิมความมั่นใจและสงผลใหนักศึกษาสามารถสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพได 

       
โครงการเตรียมความพรอมสอบใบประกอบวิชาชีพรุนที่ 2 

 

2) โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพ่ือฝึกใหนักศึกษามีความสามารถใน
การน าเสนอประสบการณ์ที่ไดจากการไปฝึกงานที่แผนกตาง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการแชร์ความรูที่
ไดรับจากการฝึกประสบการณ์ใหกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน  

      
นักศึกษาแตละกลุมน าเสนอประสบการณ์ที่ไดจากการไปฝึกงานที่แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล 
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3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเพ่ือแสดงยินดีกับนักศึกษา และเสริมสราง
ความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีก าลังจะเป็นบัณฑิต ใหสามารถกาวเขาสูวิชาชีพอยางมั่นคง โดยจะมีการเชิญศิษย์
เกาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มาเลาประสบการณ์ท างานใหกับนักศึกษาท่ีก าลังจะเรียนจบฟัง เพ่ือใหรูถึงแนว
ทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

     
ศิษย์เกาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์บรรยายประสบการณ์ท างานใหกับนักศึกษาที่ก าลังจะเรียนจบ 

 
4) โครงการสัมมนาทางวิชาการเทคนิคการแพทย์ เพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการสาขาตาง ๆ ทางดาน

การแพทย์โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม ๆ ในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได
คนควาจากวารสารวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ  

      
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูรวมกับผูเขารวมสัมมนาและมอบรางวัลใหนักศึกษาที่น าเสนอผลงาน

ทางวิชาการไดดีที่สุด 
 

5) โครงการแขงขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยเกมส์” เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาสุขภาพจิตใจ การสื่อสาร ความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค์ และการท างานเป็นทีม  

       
นักกีฬาวอลเลย์บอลกอนลงแขงขัน และนักศึกษาลงการประกวด ดาว-เดือน 
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6) ศึกษาดูงานสวนงูสภากาชาด เพ่ือศึกษาดูการปฏิบัติงานจริงและการรับฟังการบรรยายจาก
ผูเชี่ยวชาญดานพิษจากสัตว์ สงผลใหนักศึกษามีความรูความเขาใจสัตว์มีพิษ รวมถึงสามารถด าเนินการหรือให
ค าแนะน าผูปุวยที่ไดรับพิษจากสัตว์มีพิษ อาทิเชน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การด าเนินการตรวจวิเคราะห์
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย์เพ่ือประกอบการวินิจฉัยและประเมินแนวทางการใหการรักษาผูปุวยตอไป 

      
นักศึกรับฟังการบรรยายจากผูเชี่ยวชาญดานพิษจากสัตว์จากสถานเสาวภา ในสถานที่จริง 

 

7) โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4107343 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 เพ่ือให
นักศึกษารับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด มีความรูในกลไกปฏิกิริยานิยา
ภูมิคุมกันเลือด และน าความรูมาประยุกต์เพ่ือตรวจวิเคราะห์สิ่งสงตรวจจากผูปุวย เพ่ือประเมิ นการใหเลือด 
การรับบริจาคเลือด ของทั้งผูปุวยและผูบริจาคเลือดใหเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ตอผูปุวยมากที่สุด  

       
นักศึกษาฟังบรรยายภาคปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 

 

8) โครงการจัดการเรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให
หลักสูตรดังกลาวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเทคนิคการแพทย์ก าหนด นักศึกษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป กฎหมายวิชาชีพ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งความรูเหลานี้จ าเป็น
ตอการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับผูปุวย 

       
นักศึกษาฟังบรรยายการใหความรูดานกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 
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9) โครงการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2562 จากสภาเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให
สถาบันสามารถรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 และเปิดสอนเทคนิคการแพทย์ไดเป็นโครงการสืบเนื่องจาก
การที่สภาเทคนิคการแพทย์ ไดใหการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งทางสาขาเทคนิคการแพทย์ไดรับการรับรองตอเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นเวลา 
5 ปีแลว (ปีการศึกษา 2557 - 2561) ผลการตรวจประเมินตอคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติใหการ
รับรองความเหมาะสมของสถาบันเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2562 

       
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

10) โครงการฝึกงานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 4107465 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเทคนิค
การแพทย์ก าหนดไวให รวมทั้งใหนักศึกษามีความรูและเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะการตรวจวิเคราะห์ทาง
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากแหลงฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ
ครบทุกครบทุกสาขา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์
ที่ 17 โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

       
คณาจารย์ถายภาพรวมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และเจาหนาที่หองปฏิบัติการที่ดูแล 

 

11) โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ส าหรับเทคนิคการแพทย์ เพ่ือใหเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของสภาเทคนิคการแพทย์  

       
นักศึกษาเรียนภาคปฏิบัติรายวิชากายวิภาคศาสตร์ส าหรับเทคนิคการแพทย์ 
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ข้อมูลการวิจัย 
1) ทุนวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 
400,000 (ทั้งโครงการ) 
61,000 (สวนงานของ ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน) 

  
2) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร  

วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ 
proceeding TCI 2 TCI 1 proceeding ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล

นานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
- - 1 เรื่อง - - 1 เรื่อง 

 
การบริการวิชาการ 

1) โครงการแนะแนววิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
สนใจไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ลักษณะการเรียนการสอน และการท างานใน
กลุมงานตางๆ ไดแก งานโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุมกันวิทยา ธนาคารโลหิต เคมีคลินิก จุลทรรศน์วินิจฉัย 
โดยในปี 2562 ไดจัดที่โรงเรียนทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุด 
     ผลการด าเนินงาน 
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2) โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก โรคนี้เป็นปัญหาดานสาธารณสุขที่ส าคัญ ซึ่งมีปัจจัยหลาย
อยางเอ้ือตอการแพรกระจายของโรค การตรวจวินิจฉัยโรคดังกลาวเป็นหนาที่ของเทคนิคการแพทย์ เพ่ือการ
รักษาที่ถูกตอง และชวยลดปัญหาการเจ็บปุวย ท าใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาขาวิชาวิชาจึงจัด
โครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัยในโรงเรียนในเขตธนบุรี  

       
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางตรวจพยาธิเข็มหมุดใหกับนักเรียน 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) พิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2561 เป็นกิจกรรมที่

นักศึกษารวมกันจัดท าขึ้นโดยอาจารย์ในสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นผูมอบเข็มวิชาชีพแกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และมอบเสื้อกาวน์ใหแกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจตอสถาบันและวิชาชีพ พรอมที่
จะฝุาฟันอุปสรรคการศึกษาตางๆ และเตรียมตัวสูการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีของสังคมตอไปในอนาคต 

          
คณาจารย์รวมพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 

2) พิธีไหวครูสาขาเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2561 เพ่ือใหนักศึกษารวมกันแสดงความเคารพและ
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ทุกทาน  โดยการมอบพานไหวครูที่นักศึกษาตั้งใจท า
รวมกัน รองเพลงระลึกคุณ พรอมทั้งรับการผูกขอมือเพ่ือรับค าอวยพรจากอาจารย์ 

       
นักศึกษาเขารวมไหวครู 
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การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการจิตอาสาสรางฝายชะลอน้ าของชมรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ณ น้ าตกวังกานเหลือง     

จ.ลพบุรี เป็นกิจกรรมที่สรางความสัมพันธ์ของนักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษาไดเรียนรูขั้นตอนการท าฝายชะลอน้ า
จากเจาหนาที่อุทยาน รวมกันเก็บขยะ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนใกลเคียง กิจกรรมดังกลาวเป็นการ
ปลูกฝังนักศึกษาใหมีจิตสาธารณะ ฝึกความเป็นผูน า การเสียสละ ความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน
ใหนักศึกษารักปุา รักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอีกดวย 

       
 

แผนการด าเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การผลิตบัณฑิต 

1) โครงการฝึกงานปีการศึกษา 2562 
2) โครงการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4) โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 และ 2 
5) โครงการเตรียมความพรอมสอบใบประกอบวิชาชีพรุนที่ 3 ส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
6) โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ 
7) โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตนิพนธ์ 
8) โครงการสัมมนาทางวิชาการเทคนิคการแพทย์ 
9) โครงการดูงานวิชาพิษคลินิก ณ สถานเสาวภา 
10) โครงการดูงานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
11) โครงการดูงานธนาคารเลือด ณ โรงพยาบาลศิริราช 

 

การวิจัย 
จ านวนงานวิจัยขอทุน 4 ทุน แหลงทุน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ส านักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ 
ส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

การบริการวิชาการ 
1) โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
2) โครงการแนะแนววิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการรับเข็มและเสื้อกาวน์ 
2) โครงการไหวครูสาขาเทคนิคการแพทย์ 
3) โครงการท าบุญสาขาเทคนิคการแพทย์ 










