
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑. ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี 
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี  การพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนไป
ตามวิสัยทัศน์และก้าวสู่การเป็นองค์ชั้นน าดังที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร ได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

- กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จึงมุ่งเน้นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใน
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของบุคลากร โดยได้รวบรวมข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
๒. เป้าประสงค์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
๓. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๘ (ตามเป้าหมาย)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 

๕๑.๐๔ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

๓๕.๙๗ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ (ตามเป้าหมาย) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๕ (ตาม
เป้าหมาย) 



 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ขอปรับคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๓ 

 

๑ 
 

ผศ.ดร.พรทิพย์  เหลียวตระกูล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒ 
 

ผศ.ดร.กชกร  ชิตท้วม 
สาขาวิชานาฏยศิลป์/ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(นาฏยศิลป์)/ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๓ 
 

ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

สาขาวิชาการจัดการ 
และเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา/ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ระดับปริญญาเอก 

๔ ผศ.ดร.วรินธร  สีเสียดงาม 
ภาควิชาดนตรีตะวันตก/ 
วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์/ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับปริญญาเอก 

 

๕ 
 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  บ้านไกรทอง 
ภาควิชาดนตรีไทย/ 
วิทยาลัยการดนตรี 

 

สาขาวิชาดุริยางค์ไทย/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๖ 
 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ศรีอยุธย์ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา/ 
คณะครุศาสตร์ 

 

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา/ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๗ 
 

ผศ.ดร.วัชชัย  พงษ์สนาม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
ออกแบบแม่พิมพ์/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 



 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๓ 

 

๘ 
 

อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/ 
คณะครุศาสตร์ 
 

 

สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๙ 
 

ผศ.ดร.ดุษฎี  เทิดบารมี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชานวัตกรรมการรู้ 
และเทคโนโลยี/ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๐ 
 

ผศ.ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/ 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๑ 
 

อาจารย์ ดร.อารียา  จุ้ยจ าลอง 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ/คณะวิทยาการจัดการ 

 

สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๒ 
 

ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๓ 
 

ผศ.ดร.เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๔ 
 

ผศ.ดร.สุขนิษฐ์  สะสมสิน 
ภาควิชาดนตรีตะวันตก/ 
วิทยาลัยการดนตรี 
 

 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี 

 

ระดับปริญญาเอก 



 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๓ 

 

๑๕ 
 

ผศ.ดร.เกษม  กมลชัยพิสิฐ 
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๖ 
 

อาจารย์ ดร.นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์/มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๗ 
 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๘ 
 

ผศ.ดร.อารี  ผสานสินธุวงศ ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ/
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๑๙ 
 

อาจารย์ ดร.ธีราพร  ปฏิเวธวทิูร 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๐ 
 

ผศ.ดร.นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นา
โนและเทคโนโลยี/ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๑ 
 

อาจารย์ ดร.วนิดา  ชื่นชัน 
สาขาวิชาชีววิทยา/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ระดับปริญญาเอก 



 
 
 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 
 
 

ลําดับ
ที ่

 
 
 

ชื่อ – สกุล 

 
 
 

สถาบันที่ศึกษา 

 
 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๒ 
 

ผศ.ดร.นิตยา  มณีวงศ์ 
สาขาวิชาโลจิสติกส์/ 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๓ 
 

อาจารย์ ดร.อรพิมล  กิตติธีรโสภณ 
สาขาวิชาพลศึกษา/ 
คณะครุศาสตร์ 

 

สาขาวิชาพลศึกษา/ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๔ 
 

อาจารย์ ดร.นัยทิพย์  ธีรภัค 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/ 
คณะครุศาสตร์ 

 

สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๕ 
 

อาจารย์ ดร.ณัฐชัย  เปลี่ยนวจิารณ์ 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต
และโลจิสติกส์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒๖ 
 

อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา  เลาะหมุด 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต
และโลจิตสติกส์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ขอเพิ่มคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 

ปีท่ีขอ
เพิ่มวุฒิ 

 

ลําดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๓ 

 

๑ 
 

นางสาวจิระวรรณ  ยืนยั่ง 
นักวิชาการศึกษา/งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/กองนโยบายและแผน/ 
ส านักงานอธิการบดี 
 

 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์/ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๒ 
 

อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๓ 
 

นางสาวพรรณวดี  อมตะวัฒน์ 
พนักงานห้องสมุด/ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

สาขาวิชาศิลปะศาสตร์/ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ระดับปริญญาตรี 

 

๔ 
 

นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
 

 

สาขาวิชาศิลปะศาสตร์แขนง
วิชาภาษาอังกฤษ/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ระดับปริญญาโท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ (คน) รองศาสตราจารย์ (คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน) 

คณะครุศาสตร ์ - - ๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- ๑ ๖ 

คณะวิทยาการจัดการ - ๑ ๕ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ๒ ๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสากหรรม 

- ๑ ๕ 

วิทยาลัยการดนตรี - - ๘ 
รวม - ๕ ๓๓ 

 
 

************************************************* 
 
 

จัดทําโดย กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี 
 


