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รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏธนบุรี 

 
ตารางท่ี ๑ : สรุปจำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณจากแหล่งทุน

อ่ืน 
๑. การพัฒนาท้องถิ่น     
    -ด้านเศรษฐกิจ ๒๓  ๑๘ ๔๑ 
    -ด้านสังคม ๒๐  ๑๒  ๑๖ ๔๘ 
    -ด้านสิ่งแวดล้อม ๒ ๑ ๙ ๑๒ 
    -ด้านการศึกษา ๑๕ ๕ ๒ ๒๒ 
๒. การผลิตและพัฒนาครู     
    -การผลิตครู ๑๘   ๑๘ 
    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) ๙   ๙ 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา* ๕๖ ๔๑  ๑๑๓ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒ ๒๔ ๑ ๒๗ 

รวม ๑๔๕ ๘๓ ๖๒ ๒๙๐ 
*การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิต หลักสูตร ศักยภาพผู้สอน ห้องปฏิบัติการ/
อุปกรณ์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
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ตารางท่ี ๒: รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๑. การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนแขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการ
ทำปิ้งย่างหม่าล่าสูตรดั้งเดิมให้กลุ่มแม่บ้าน
และสมาชิกในชุมชนเขตพ้ืนที่ธนบุรีเพื่อสร้าง
อาชีพและเพ่ิมรายได้บริบทชุมชน 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางภูมิปัญญา
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นและสื่อช่องทางการตลาด (อบรม
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตำบลบ้าน
คลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาอาชีพเจลแอลกอฮอล์เพ่ือสร้าง
รายได้ของชุมชนจรัญสนิทวงศ์ ๔๑              
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มัดย้อม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ ชุมชน
ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ด้านสังคม 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เรียนรู้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ย่านคลองบางกอกน้อย 
๒. โครงการประกวดทักษะทางภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำ  
เจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อชุมชน" 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำสบู่จากว่าน
หางจระเข้" 
๓. โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
๔. โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
๕. โครงการ การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) แขวงศิริ
ราช เขตบางกอกน้อย 
๖. โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
๗. โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาวิถกีารท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปากอ่าวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมศึกษาดูงาน 
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน” ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและ
ผ้ามัดย้อม” 
๙. โครงการอบรม เรื่อง “การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” 
๑๐. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน 
๑๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีลูกจาก 
๑๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กะปิและ
ผลิตภัณฑ์จากกะปิกึ่งสำเร็จรูป 
๑๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่จากลูกจาก 
๑๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 
๑๕. โครงการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

ชุมชนรู้เท่าทันโลกในแขวงวัดกัลยาณ์   
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
อาหารปลอดภัยสู่ชุมชน 
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาพ 
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณา
การงานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน “การ
ประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางใน
การป้องกันในประเทศไทย” 
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลป
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย 
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการ
ประกอบอาหารไทย 
๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการ
ประกอบขนมไทย 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมใน

 
๘. โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง 
๙. โครงการสัมมนาการทบทวนกิจกรรมเฉพาะ
พ้ืนที่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนา
สัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่เพ่ือระดับรายได้ใน
ชุมชน:หลักสูตรการทำลูกยอดและพวงมโหตร
ประยุกต์" ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การทำ
ขนมไทยเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน:การทำวุ้น
แฟนซี" 
๑๒. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสัมมาชีพ
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพัฒนาตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ปลาสลิดแม่อำนวย) 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะที่ต้นทางสร้าง
เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

สินค้าชุมชน (OTOP)   
๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในชุมชน 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ในชุมชน 
๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ศักยภาพการทำอาชีพของชุมชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล E-commerce 
๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางภูมิ
ปัญญาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 
๒๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ใน
ชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา: 
หลักสูตรการทำลูกยอดและพวงมโหตร
ประยุกต์” 
๒๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
๒๒. โครงการพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุเพื่อ

ชุมชน 
๒. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง
ชุมชนต้นแบบ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
ด้านการศึกษา 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครู
กับวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม 
“New Normal” 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครู
คณิตศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยแบบ “New 
Normal” 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครู
กับการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีพุทธใน 
“New Normal” 
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ปฐมวัยสัญจร ตอนการพัฒนา
กระบวนการคิด 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๖. โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ

๑๔. โครงการอบรมการวางแผนการตลาด
สำหรับสินค้าหมูหยองชุมชน 
๑๕. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
 
ด้านสังคม 
๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่สังคม
เมือง  
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่าย
เฟสบุคคือพลังสุขภาพ 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเล่นฟุต
ซอลสู่มืออาชีพ 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ใส่ใจดูแล
สุขภาพชุมชนบางขุนศรี 
๕. โครงการ การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
๖. โครงการ การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
๗. โครงการ การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 



 

 

~ ๖ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ 
๒๓. โครงการพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ  
๒๔. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 
๒๕. โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร 
    ๑. เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน 
    ๒. กระเป๋าสะพายหนังสไตล์โมเดิร์น 
    ๓. การทำเครื่องประดับศิราภรณ์ 
    ๔. เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
    ๕. .การลงสีเครื่องประดับ 
 
ด้านสังคม 
๑. โครงการอบรม “ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้” 
๒. โครงการอบรมเรื่องครูกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สนองพระ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๗. โครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ออกแบบกิจกรรมทางจิตวิทยาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๘. โครงการ การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ 
๙. โครงการ การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง 
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรปราการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U๒T) 
๑๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรปราการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศ : U๒T) ครั้งที่ ๒ 
๑๒. โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ประเทศ : 
U๒T และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
๑๓. โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) 
จังหวัดสมุทรปราการ และพิธีลงนามบันทึก



 

 

~ ๗ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

บรมราโชบาย 
๓. โครงการอบรมเรื่องการศึกษาเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิต
สาธารณะ 
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐาน
ราก ณ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร 
    -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์
พัฒนาศิลปะเพ่ือการปรับภูมิทัศน์และอัต
ลักษณ์ชุมชน” 
   -โครงการสร้างต้นแบบงานศิลปะอัตลักษณ์
ชุมชน ณ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร 
๕. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขของประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
๑๓ เขต กรุงเทพ ฯ 
๖. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขของประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ข้อตกลง (MOU) 
๑๔. โครงการสัมมนา “การสร้างระบบเครือข่าย
ข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ” 
๑๕. โครงการสัมมนา “การสร้างระบบเครือข่าย
ข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลคลองด่าน 
จังหวัดสมุทรปราการ” 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิต
น้ำยาล้างจานจากมะกรูด  
๒. โครงการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
๓. โครงการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
๔. โครงการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
๕. โครงการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน



 

 

~ ๘ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม
ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนผ่าน
ศิลปะการแสดง 
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไป
ในชุมชน 
๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม
เยาวชนและชุมชน สร้างความรักความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๑๐. โครงการเทิดพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
๑๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
หลักสูตรพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สร้างสรรค์ภาพด้วย Adobe Illustrator 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ 
Microsoft word เบื้องต้น 

ให้แก่ชุมชน) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
๖. โครงการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ 
๗. โครงการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระ
ประแดง 
 
ด้านการศึกษา 
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สภาวะโลกร้อน 
๒. โครงการอบรมเรื่อง "วิธีการเก็บข้อมูลใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. โครงการวิศวกรสังคมจิตอาสามอบถุงปันสุข 



 

 

~ ๙ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตัด
ต่อและตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop 
๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการเอกสารด้วยโปรแกรมออนไลน์ Google 
Doc  
๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (ขั้น
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๒ 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษา 
PHP เพ่ือประมวลผล 
๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตกแต่งภาพเชิงลึกด้วย Photoshop 
๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การตกแต่งภาพด้วย Photoshop ครั้งที่ ๒ 
๒๐. โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรม  Microsoft Excel (ขั้นพ้ืนฐาน) 
ครั้งที่ ๔ 
๒๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ Microsoft Excel 
(ขั้นสูง) 
๒๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรม  Microsoft Excel (ขัน้พื้นฐาน) 



 

 

~ ๑๐ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

ครั้งที่ ๓ 
๒๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตัด
ต่อวีดีโอขั้นพ้ืนฐาน 
๒๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เชิงลึก (ขั้นสูง)  
๒๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
ตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premier Pro 
๒๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ตัดต่อพ้ืนฐาน  
๒๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
๒๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม
ความพร้อมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนออก
ฝึกงานให้นักศึกษา 
๒๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สำนักงาน  (ข้ันสูง) 
๓๐. โครงการอบรมความรู้ เรื่อง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๓๑. โครงการสืบสานประเพณีรับบัว 
๓๒. โครงการการแสดงเพลงพ้ืนบ้านในงาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด 
จังหวัดสมุทรปราการ 



 

 

~ ๑๑ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๓๓. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
๓๔. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  
ตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓๕. โครงการอบรม เรื่อง “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” 
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 
๒๕๖๔ และงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “วิถีศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย” 
๓๖. โครงการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก
ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓๗. โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาค
กลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน  
๓๙. แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์"  



 

 

~ ๑๒ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๔๐. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๒. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง
ชุมชนต้นแบบ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
ด้านการศึกษา 
๑. โครงการอบรมเรื่องความรู้การสร้าง
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนเขต
พ้ืนที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ 
๒. โครงการอบรมเรื่องความรู้การสร้างเกมส์
ทางการศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ 
๓. โครงการอบรมเรื่องสานสัมพันธ์ท้องถิ่น
บูรณาการเพ่ือการอ่านออกเขียนได้โรงเรียน
เขตพ้ืนที่บริการวิชาการจังหวัดสมุทรปราการ 



 

 

~ ๑๓ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๔. โครงการผลิตแอปพลิเคชั่นเกมส์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 
๕. โครงการอบรมเรื่องการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์เพ่ือพัฒนาด้านการอ่านการ
เขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน 
๖. โครงการอบรมเรื่องความรู้การผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 
๗. โครงการอบรมเรื่องความรู้การสร้างเกณฑ์
ทางการศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
๘. โครงการอบรมเรื่องการใช้สื่อการเรียนรู้
บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนาด้านการอ่านการเขียน
และการวิเคราะห์ของนักเรียน 
๙. โครงการอบรมเรื่องความรู้การสร้างบอร์ด
เกมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการจังหวัด



 

 

~ ๑๔ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

สมุทรปราการ 
๑๐. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๑๑. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “สนองพระบรม
ราโชบายด้วยรักและสามัคคี” 
  - โครงการ “ประกวดการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้ง
ที่ ๒ หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรัก
และสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๑๕ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๒. การผลิตและ
พัฒนาครู 

การผลิตครู 
๑. โครงการกิจกรรมวิชาการ 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
จัดการเรียนรู้คณิตแนวใหม่ 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมและ
เทคนิคเกมิฟิเคชั่น 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนออนไลน์  e-
learning 
๕. โครงการจัดทำจุลสารคณะครุศาสตร์  
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง
สื่ อ ด้ วยก าร เขี ยน โป รแกรม เพ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางสู่
สายวิชาชีพครูปฐมวัย 
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอน
แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon 
based-learning) สำหรับเด็กปฐมวัย 
๙ . โค ร งก ารอบ รม เรื่ อ งอ งค์ ก ร  ส ถ าน
ประกอบการ ชุมชนในท้องถิ่นของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 

  



 

 

~ ๑๖ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๒๕๖๓ 
๑๐. โครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๑. โครงการอบรมเรื่องเสริมความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 
๑๒. โครงการอบรมเรื่องการสอนคณิตศาสตร์
ด้วยแนวคิด STEM 
๑ ๓ . โค ร งก า รอ บ รม พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ
คณิตศาสตร์วิทยาการคำนวณ 
๑๔. ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพ่ี
เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ให้ความรู้ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
๑๗. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
สู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

 

~ ๑๗ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๑๘. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
ภ าษ าอั งกฤษ ใน ราย งาน วิช าการ คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
การพัฒนาครู 
๑. อบรมเรื่องพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของครูในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยใช้
ชุ ด ฝึ ก ภ าษ า อั งก ฤษ เพ่ื อก ารสื่ อ ส าร ใน
สถานศึกษาและชุดฝึกทักษะการทำข้อสอบ
มาตรฐาน 
๒. อบรมเรื่องพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการสร้างเครื่องมือวัดด้าน
พุทธิ พิ สั ย  จิ ต พิ สั ยและทั กษะพิ สั ย  ตาม
นโยบาย Thailand ๔.๐ 
๓. อบรมเรื่องการประยุกต์ใช้สถิติทางการวิจัย
กับการทำวิจัยในชั้นเรียน 
๔ . อบ รม เรื่ อ งก ารผลิ ต สื่ อ นิ ท าน อย่ า ง
สร้างสรรค์สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย 
๕. อบรมเรื่องกระบวนการและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์สำหรับระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

~ ๑๘ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๖. อบรมเรื่องเทคนิคการประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาผลงานวิชาการ 
๗. อบรมเรื่องเทคนิคการประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๘. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
๙. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๑๙ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๓. การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. โครงการประกวดการเขียนตัวอักษรจีนและ
คัดลายมือภาษาจีน 
๓. โครงการพัฒนาแอปพลิ เคชันคำศัพท์
ภาษาอังกฤษหมวดสั งคมศาสตร์สำหรับ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาและ
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พ่ื อ เข้ า สู่ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕ . โค ร งก า ร อ บ ร ม ส ร้ า ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษตามเส้นทางบังคับมัคคุเทศก์ใน
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ศึกษานอก
สถานที่ตามเส้นทางบังคับของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย) 
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการทำงาน
และในชีวิตประจำวัน 
๗. โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
๘ . โครงการอบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง 
ภ าษ า อั งก ฤ ษ เพ่ื อ ใช้ ใน วิ ช าชี พ แ ล ะ ใน

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
๔. โครงการแข่งขันบอร์ดเกม 
๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทัน
มาตรฐานบัญชีในยุคดิจิตอล” 
๖. โครงการอบรมจริยธรรมของนักนิเทศ
ศาสตร์ 
๗. โครงการ เบื้องหลังการผลิตรายการ
โทรทัศน์” 
๘. โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการ
ทำงานในสถานประกอบการ 
๙. การประยุกต์ใช้เครื่อง Mac สำหรับ
งานกราฟิก 

 



 

 

~ ๒๐ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

ชีวิตประจำวัน 
๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง up-
skill English for International Logistics 
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC” 
๑๑ . โครงการอบรม เชิ งปฏิบั ติ การเรื่อ ง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 
๑ ๒ . โค ร งก ารอบ รม เรื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า
ภ าษ าอั งกฤษ พ้ื น ฐาน สำห รั บ นั กศึ กษ า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
๑๓.  โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการเรื่อง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 
๑๔. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับนั กศึกษาคณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๑๕. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาน
ประกอบการ 
๑๗. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
๑๘. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจิต

๑๐. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ
อย่างปลอดภัย 
๑๑. โครงการอบรมเรื่องการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานปี ๒๕๖๓ 
๑๒. โครงการสัมมนาเริ่มเล่นหุ้นกับคนรุ่น
ใหม่ 
๑๓. อบรมเรื่องความสำคัญของภาษาและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑๔. โครงการอบรมเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 
กรณีศึกษา การรู้เท่าทันสื่อจากภาพยนตร์ 
๑๕. โครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารใน
ยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค ๔.๐ 
๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จำลองรูปแบบ Supply Chain กับการ
เรียนการสอน 
๑๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพใน
สายงานการจัดการขนส่งสินค้าและการ
กระจายสินค้าระหว่างประเทศ วิชา       



 

 

~ ๒๑ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

อาสาและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๙.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
๒๐. โครงการส่งเสริมความรู้การประกัน
คุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้นำและการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๑. โครงการอบรมบริการวิชาการวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่าและผู้สนใจ 
๒๒. โครงการการฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
๒๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 
๒๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
พัฒนาทักษะขั้นสูงเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
๒๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒๖. โครงการไอทีพ่ีสอนน้อง 
๒๗. โครงการอนุ รักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

โลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด 
๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การ
เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทำงาน 
๒๐. โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๑. โครงการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๒. โครงการพัฒนาสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๓. โครงการจัดทำสารวิทยบริการ 
๒๔. โครงการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
๒๕. โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องยืม-
คืนอัตโนมัติ 
๒๖. โครงการต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
๒๗. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริการ 
๒๘. โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้และ
สารสนเทศ 
๒๙. โครงการพัฒนางานโสต-ทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

~ ๒๒ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๒๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๒๙. โครงการเตรียมความพร้อมคณิตวิทย์เพ่ือ
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
๓๐. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ 
๓๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการบริการ 
๓ ๒ . โค ร งก ารจั ด ห าค รุ ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ ก าร
ปฏิบัติงาน 
๓๓. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๔. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
๓๕. โครงการพัฒนางานโสต-ทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓ ๖ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม พั ฒ น า
ความสามารถด้านดิจิทั ล ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๓๗. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” ส ำ ห รั บ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๑/

๓๐. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 

 

~ ๒๓ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๒๕๖๓ 
๓๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC” 
๔๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” หลั กสู ตรวัน
อาทิตย์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
๔๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
Introduction to Phonics 
๔๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” ส ำ ห รั บ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ 
๔๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” หลั กสู ตรวัน
อาทิตย์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๒๔ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

๔. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

๑. โครงการจัดทำเอกสารการเผยแพร่การ
จัดการความรู้ หัวข้อ การบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัยกับการบริการวิชาการ
เพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 

๑. การจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคปกติคณะครุศาสตร์ทั้ง
กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
๒. โครงการครุศาสตร์วิชาการเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓. การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
๔. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนักงานในการพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
๑๐. ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา 

๑. โครงการจัดทำเอกสารเพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 



 

 

~ ๒๕ ~ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 

(จัดกิจกรรมบริการแนะนำด้านสุขภาพ 
ตรวจโรค รักษาและส่งต่อผู้ป่วยกรณี
อุบัติเหตุ โดยพยาบาล)  
๑๑. ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา 
ภาคพิเศษ (จัดกิจกรรมบริการแนะนำ
ด้านสุขภาพ ตรวจโรค รักษาและส่งต่อ
ผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุ โดยพยาบาล)  
๑๒. แข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้    
แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑ (รอบคัดเลือก)  
๑๓. โครงการ“สัมมนาสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษากลุ่มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๒๖ ~ 
 

ตารางที่ ๓: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑ .โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ด้วย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
คนในชุมชนแขวงบาง
พรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ  

ชุมชนแขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  
จำนวน  ๑ ชุมชน 

ชุมชนขาดองค์ความรู้
ความเข้าใจบริบทชุมชน
และการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ
ติดตามสภาพปัญหา
ต่างๆ ภายในชุมชนและ
การส่งเสริมการสร้าง
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้
ชุมชน 

สร้างความเข้าใจบริบท
ชุมชนและเรียนรู้ปัญหา
คุณภาพชีวิตของชุมชน
ส่ ง เส ริม ก ารแก้ ปั ญ ห า
ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้และ
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 
 

ประชาชน จำนวน ๕๐ คนได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านบริบท
ของชุมชนและได้ทราบปัญหาของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ และสามารถ
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและสาธิต
การทำปิ้งย่างหม่าล่า
สูตรดั้งเดิมให้กลุ่ม
แม่บ้านและสมาชิกใน
ชุมชนเขตพ้ืนที่ธนบุรี
เพ่ือสร้างอาชีพและ
เพ่ิมรายได้บริบท

กลุ่มแม่บ้านในพ้ืนที่
เขตธนบุรี จำนวน ๑ 
กลุ่ม 

ขาดการส่ ง เส ริม ก าร
สร้างอาชีพตลอดจนเพ่ือ
ส ร้ า ง อ า ชี พ ให้ ก ลุ่ ม
แม่บ้านในพ้ืนที่บริการ
วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยและผู้ เข้า
อบรมมีความเข้าใจและ
ได้รับประสบการณ์ ใน

เชิญวิทยากรเพื่อฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนการทำปิ้งย่างหม่า
ล่าสูตรดั้งเดิม จนสามารถ
นำไปต่อยอดสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 

กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจ จำนวน 
๓๐ คนในเขตพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
เรียนรู้ขั้นตอนการทำปิ้งย่างหม่าล่า
สูตรดั้งเดิม 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๒๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ชุมชน การสัมผัสรสชาติปิ้งย่าง
ห ม่ า ล่ า สู ต รต้ น ฉ บั บ  
รวมทั้ งมี โอกาสศึกษา
วิธีการทำปิ้งย่างหม่าล่า
สูตรดั้ งเดิมที่ มี รสชาติ
ต้ น ฉ บั บ ที่ แ ท้ จ ริ ง  
สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ ได้จาก
การอบรมนำมาสร้าง
อาชีพและเพ่ิมรายได้ใน
ครอบครัว 

๓. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากด้วย
ทุนทางภูมิปัญญา
อย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน” 

กลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน ๑ กลุ่ม 

ชุมชนขาดการจัดการ
ความรู้และองค์ความรู้
ด้านการสร้างอาชีพและ
ทักษะในการเพ่ิมรายได้ 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้เพ่ือยกระดับ
รายได้ของประชาชนใน
หัวข้อ 
  -การลดความเหลื่อมล้ำ
และเข้ าถึ งข้อมูล   ด้ วย 
Social media 
  -การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือ
สร้างโอกาสทางการตลาด 

ผู้ สู งอายุ  จำนวน  ๑๐๐  คนได้
ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานรากในเขตชุมชนเมือง
อุตสาหกรรมด้วยทุนทางภูมิปัญญา
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” และ
สามารถต่อยอดเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๒๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

  -ภูมิปัญญาสมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ    (ภูมิ
ปัญ ญ าการพับกุห ลาบ
ใบเตย) 
  -พัฒนากลุ่มสัมมาชีพใน
ชุมชน (พับริบบิ้นเหรียญ
โปรยทาน) 
  -การผลิต เจลว่านหาง
จรเข้เพ่ือสุขภาพและสร้าง
รายได ้
  -ก า ร ผ ลิ ต ส บู่ จ า ก
สมุนไพรในท้องถิ่น 

๔. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นและสื่อ
ช่องทางการตลาด 
(อบรมออนไลน์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ตำบล
บ้านคลองสวน อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ 

ตำบลบ้านคลองสวน 
อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีและสื่อ
ช่องทางการตลาด 

อบรมออนไลน์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ 
ชั้น ๒ 

ชุมชนได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยี
และสื่อช่องทางการตลาด 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๒๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๕. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลิตและสร้างสรรค์สื่อ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

ชุมชนเขตตลิ่งชัน 
บางกอกน้อยและ
ชุมชนอ่ืนที่สนใจ 

ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
ผลิตและสร้างสรรค์สื่อ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

วันที่ ๑๙ และ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ อาคาร ๓ ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชุมชนได้รับความรู้ เรื่องผลิตและ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สื่ อ เ พ่ื อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 

๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาวิถีการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปากอ่าวอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมศึกษาดูงาน 

ชุมชนบ้านปากอ่าว ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
แนวทางพัฒนาวิถีการ
ท่องเที่ยวชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมศึกษาดู
งาน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ และวัน
ศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 
 

ชุมชนได้รับความรู้ เรื่องแนวทาง
พัฒนาวิถีการท่องเที่ยวชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมศึกษาดูงาน 

โครงการพัฒนา 

๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาช่องทางการจัด

ชุมชนที่สนใจเข้าร่วม ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
การพัฒนาช่องทางการ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น.  

ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการพัฒนา
ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน” ออนไลน์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชุมชน ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ 
ชั้น ๒  
 

๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน เชือกมัด
ฟางและผ้ามัดย้อม” 

ตำบลบ้านคลองสวน 
อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน เชือกมัดฟาง
และผ้ามัดย้อม 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ อาคาร 
๓ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี (ออนไลน์) 

ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟาง
และผ้ามัดย้อม 

โครงการพัฒนา 

๙. โครงการอบรม 
เรื่อง “การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์” 

ชุมชนประสานมิตร ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ และวัน
ศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ชุ ม ชน ได้ รั บ ความ รู้ เรื่ อ ง“การ
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ่ าน สื่ อ สั งค ม
ออนไลน์ 

โครงการพัฒนา 

๑๐. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประสานมิตร ๒๒๘/
๒ ซอยประสานมิตร 
ถนนอินทรพิทักษ์ 
แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

- กลุ่มวิสาหกิจต้องการ
ให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาใบหม่อนรูปแบบใหม่ 
ๆ เพิ่มขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกแก่ผู้บริโภค 
และเพ่ิมโอกาสในการ
จำหน่ายสินค้า 

- สำรวจความต้องการของ
ชุมชน วางแผนโครงการ 
และติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  แบบ onsite 
จำนวน ๕ โครงการ (๓ 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร 
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เครื่องดื่มชา
ใบ ห ม่ อน บ รรจุ ข วด พ ล าส ติ ก 
ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญชาใบหม่อน 
ฉลากสติกเกอร์และต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญ 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

และ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๑๘ 
ก.พ. ๒๙ มี.ค. และ ๘ 
เม.ย. ๒๕๖๔) 
- จัดโครงการพัฒนา
ต้นแบบฉลากสติกเกอร์ 
และต้นแบบบรรจุภัณฑ์  
(ก.ค - ส.ค. ๒๕๖๔) 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ธ.ค. ๒๕๖๓ – ส.ค. 
๒๕๖๔  

๑๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีลูก
จาก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านคลองนาเกลือ 
ตำบลแหลมฟ้าผ่า 
อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

กลุ่มวิสาหกิจต้องการให้
ช่วยปรับปรุง
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีลูกจาก 
รวมทั้งการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้า เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ทอฟฟ่ีลูกจาก ให้ได้รับ
การคัดสรรดาว OTOP 

- สำรวจความต้องการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
คลองนาเกลือ และติดต่อ
ประสานงานวิทยากรใน
การดำเนินโครงการ 
- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบบ onsite 
จำนวน ๒ โครงการ (๒๑ 
และ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนา
เกลือ ได้สูตรต้นแบบทอฟฟ่ีลูกจาก 
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่ม 
เพ่ือนำไปสู่การได้รับการคัดสรร
ดาว OTOP ต่อไป 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

- พัฒนาและออกแบบตรา
สินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์
ทอฟฟ่ีลูกจาก 
(ส.ค. ๒๕๖๔) 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๒. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กะปิและ
ผลิตภัณฑ์จากกะปิกึ่ง
สำเร็จรูป 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผลิตกะปิคลองด่าน 
๓ หมู่ ๙ ต.คลองด่าน 
อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ 

กลุ่มวิสาหกิจต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นสินค้า OTOP ที่มี
การผลิตที่ถูกต้อง
สามารถขอเลข อย. และ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากกะปิ
ที่หลากหลายรูปแบบ 
และสามารถเก็บรักษาไว้
ได้นาน 

- ประชุมและวางแผน
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน  
- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบบ onsite 
จำนวน ๓ โครงการ (๒๖ 
ก.พ. ๑๓ และ ๒๗  มี.ค. 
๒๕๖๔) 
- เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดโครงการอบรม 
แบบ online จำนวน ๓ 
โครงการ (๑ ส.ค. ๕ และ 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๔) 

๑. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
- กะปิก้อน 
- แกงเขียวหวานก้อนกึ่งสำเร็จรูป/
ซอสแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูป 
- ซอสกะปิกึ่งสำเร็จรูป 
- แกงเลียงก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอส
แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป 
- แกงส้มก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอสแกง
ส้มกึ่งสำเร็จรูป 
- พริกแกงคั่วก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอส
พริกแกงคั่วกึ่งสำเร็จรูป 
- เครื่องจิ้มกะปิหวาน น้ำปลาหวาน 
๒. สื่อวิดีทัศน์ 

โครงการพัฒนา 
 



 

 

~ ๓๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

 
 ระยะเวลาดำเนินงาน 
ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๔ 

- แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและสถานที่ผลิต
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหาร 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
และตราสินค้า 
- การตลาดและการเพิ่มช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้า 
๓. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้า 

๑๓. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สบู่จากลูก
จาก 

กลุ่มไม่สิ้นจาก 
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ทางกลุ่มมีความประสงค์
ให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สปา 
ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความ
สนใจและตอบโจทย์
สำหรับการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่บางกระเจ้า 

- ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
- ศึกษาข้อมูลและ
ดำเนินการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ครีมสครับจาก
ผลลูกจากแก่ ทดแทนการ
ใช้สครับบีดส์สังเคราะห์
ทางเคมี ซึ่งมีการตกค้างใน

กลุ่มไม่สิ้นจากได้สูตรและต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมสครับจาก
ผลลูกจากแก่ 
คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตครีมสครับ
จากผลลูกจากแก่ 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

รูปของสารไมโคร 
พลาสติกและส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕๖๓ – เม.ย. 
๒๕๖๔ 
 

๑๔. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 

กลุ่มสัมมาชีพบ้าน
บางกระสอบ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลบางกระสอบ 
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ทางกลุ่มมีความต้องการ
ให้คณะช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 
เกี่ยวกับเทคนิคการย้อม
ผ้าเพื่อให้สีย้อมติดที่
เนื้อผ้าได้ดีขึ้น รวมถึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ย้อมเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
- ศึกษาข้อมูลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและ
ดำเนินการทดลองทำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
- เตรียมการจัดโครงการ
อบรมแบบ onsite แต่
เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดโครงการอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เทคนิคการ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่สามารถ
ทำให้สีย้อมติดบนผ้าได้คงทนมาก
ขึ้น คลิปวีดีโอสาธิตการทำผ้ามัด
ย้อม 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

แบบ online ผ่านระบบ 
Google Meet  โดยสาธิต
วิธี/เทคนิคการทำผ้ามัด
ย้อมผ่านคลิปวีดีโอ 
  
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๗ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๑๕. โครงการพัฒนา
ตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
สินค้าชุมชน (OTOP)   

๑. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนประสานมิตร 
แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
๒. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านคลองนา
เกลือ ตำบลแหลม
ฟ้าผ่า อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 
๓. วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผลิตกะปิคลอง

ชุมชนเป้าหมาย ๕ กลุ่ม 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน เพ่ือจำหน่าย
และเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
แต่สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง ทำให้
การขายอยู่ในวงจำกัด  
จึงเข้าไปช่วยพัฒนา
ระบบตลาดกลางดิจิทัล
และระบบร้านค้า
ออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์
สินค้าของชุมชนให้เป็นที่

- สำรวจรูปแบบสินค้า
ชุมชน รวมถึงการ
ดำเนินการของร้านค้า 
- พัฒนาระบบร้านค้า
ออนไลน์ เพื่อธุรกิจสินค้า
ชุมชน (OTOP) 
- สำรวจความต้องการ 
การดำเนินการทำตลาด
ดิจิทัล กับกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
เพ่ือธุรกิจสินค้าชุมชน 
(OTOP) 
- เตรียมการจัดอบรมการ

- ได้แพลตฟอร์มระบบร้านค้า
ออนไลน์  
https://scishop.dru.ac.th/store
/ 
- ได้ระบบตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
สินค้าชุมชน (OTOP) 
https://scishop.dru.ac.th/ 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ด่าน ๓ หมู่ ๙ ต.
คลองด่าน อ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ 
๔. กลุ่มไม่สิ้นจาก 
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
๕. กลุ่มสัมมาชีพบ้าน
บางกระสอบ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลบางกระสอบ 
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

รู้จักในวงกว้าง และทำ
ให้ชุมชนสามารถขาย
สินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้กับ
ชุมชนต่อไป 

ใช้งานระบบทั้ง ๒ ระบบ 
ที่คณะพัฒนาขึ้นให้กับ
ชุมชน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ จึง
ทำให้ไม่สามารถจัดอบรม
การใช้งานระบบให้กับ
ชุมชนเป้าหมายได้ 
เนื่องจากสมาชิกของแต่ละ
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
ไม่สะดวกในการเข้าอบรม
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕๖๓ – ส.ค. 
๒๕๖๔ 

๑๖. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชุมชน 

ช่างซ่อมบริการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชุมชนที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยทั้งใน

ทางกลุ่มมีความต้องการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่
ใช้ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวควบคุมใน

- ศึกษาและสอบถามความ
ต้องการของกลุ่มช่างซ่อม
บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าถึง
ความต้องการเรื่องที่จะ
เรียนรู้ 

เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์
อ าก าร เสี ย แ ล ะส าม ารถ ซ่ อ ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างเป็น
ขั้ น ตอน  และถู กต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ เป็นการสร้างรายได้ให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๓๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

กรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มี
ความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

- ติดต่อวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบบ onsite 
จำนวน ๔ ครั้ง  
- เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดโครงการอบรม 
แบบ online จำนวน ๗ 
ครั้ง 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๑๗. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ประกอบอาหารและ
ศิลปะประดิษฐ์ใน
ชุมชน 

ชุมชนในเขตธนบุรี ชุมชนมีความต้องการให้
จัดอบรมการประกอบ
อาหารและศิลปะ
ประดิษฐ์เพ่ือจำหน่าย
เป็นอาชีพ หรือรายได้

- ประชุมวางแผนและการ
ดำเนินโครงการ  
- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบบ onsite 
ด้านการประกอบอาหาร 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิต
สินค้าเพ่ือจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน  
- ได้สื่อวิดีทัศน์ ๔ เรื่อง ดังนี้ 
(๑) คุกกี้บราวนี่ และช็อกโกแลตมูส 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๓๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

เสริม 
 
   

๑ โครงการ (๒๐ มี.ค. 
๖๔) และด้านศิลปะ
ประดิษฐ์ ๑ โครงการ (๒๐ 
มี.ค. ๖๔)  
- เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดโครงการอบรม 
แบบ online ด้านการ
ประกอบอาหาร ๓ 
โครงการ (๑๕ ๑๕ และ 
๒๒ ส.ค. ๖๔) และด้าน
ศิลปะประดิษฐ์ ๑ 
โครงการ (๒๘ ส.ค. ๖๔)  
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. ๒๕๖๔ 

(๒) ข้าวคลุกกะปิ และกระทงทอง 
(๓) ขนมเปียกปูนกะทิสด ขนมเรไร 
ขนมสลิ่ม  
และขนมลอดช่อง 
(๔) ผ้ามัดย้อม 

๑๘. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ศักยภาพการทำอาชีพ
ของชุมชนด้วย

ชุมชนหมู่ ๔ บ้าน
คลองสามแพรก 
ตำบลในคลองบาง
ปลากด อำเภอพระ

คนในชุมชนมีความ
ต้องการให้ช่วยอบรม
เกี่ยวกับช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าออนไลน์

- สำรวจความต้องการของ
ชุมชน วางแผนการทำงาน
โครงการ  
- ติดต่อกับชุมชนเพ่ือ

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการทำการค้ าผ่ านสื่ อ
โซเชียลมีเดีย ได้คลิปวิดีโอ สามารถ
ทำการค้าผ่าน Shopee / Lazada
ได ้

โครงการอบรม 



 

 

~ ๓๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

เทคโนโลยีดิจิทัล     
E-commerce 
 

สมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทาง
ในการขายสินค้า ทำให้
ชุมชนสามารถขายสินค้า
ได้มากข้ึน 

กำหนดวันจัดงาน และ
ประสานงานกับวิทยากร 
- เตรียมการจัดโครงการ
อบรมแบบ onsite แต่
เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดโครงการอบรม 
แบบ online รวมถึง
ประสานตัวแทนในพ้ืนที่
เพ่ือแจกเอกสาร
ประกอบการอบรมให้กับผู้
เข้าอบรม 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๙. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองแพรกษาใหม่ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มีความ
เหลื่อมล้ำจากการเข้าถึง
ทรัพยากร โอกาสการ
ทำงาน หรือแม้แต่เรื่อง
สุขภาวะของคนในพ้ืนที่ 

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้
เศรษฐกิจฐานราก  
/ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ได้ความรู้เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากใน
เขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรมด้วย
ทุนทางภูมิปัญญาอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน และสามารถต่อยอดเพ่ือ

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

เศรษฐกิจฐานรากด้วย
ทุนทางภูมิปัญญา
อย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน” 
 

สมุทรปราการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน 

๒๐. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพยกระดับรายได้
ในชุมชนและสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา: 
หลักสูตรการทำลูก
ยอดและพวงมโหตร
ประยุกต์” 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองแพรกษาใหม่ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มีความ
เหลื่อมล้ำจากการเข้าถึง
ทรัพยากร โอกาสการ
ทำงาน หรือแม้แต่เรื่อง
สุขภาวะของคนในพ้ืนที่ 

ให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ยกระดับ
รายได้ในชุมชนและสืบ
สานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
/ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ได้ความรู้เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากใน
เขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรมด้วย
ทุนทางภูมิปัญญาอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน” และสามารถต่อยอด
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน 

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
โครงการพัฒนา 

๒๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตัวแทนกลุ่ม OTOP 
จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน ๑๖ กลุ่ม 
กลุ่มละ ๒ คน 

บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
การบริการของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ยังไม่ได้
รับความนิยมจาก
ผู้บริโภค 

พัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ ให้ชุมชนมี
ความรู้ในการพัฒนาและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใน
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ และมาตรฐานของตรา
สินค้าที่ สั งคมยอมรับ  สามารถ
แข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้
ธุรกิจมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

สมุทรปราการ ด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สร้างองค์
ความรู้ร่วมกัน และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี / ๑-๒ เมษายน 
๒๕๖๔ 

๒๒. โครงการพัฒนา
สัมมาชีพผู้สูงอายุเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับชุมชนฐานราก 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ประชาชนที่เป็น
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสตรีคลอง
ตะเค็ดฝั่งตะวันตก 
คณาจารย์ จำนวน 
๒๐ คน 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ประสบ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมจากการเข้าถึง
ทรัพยากร ขาดโอกาสใน
การทำงาน 

พัฒนาสัมมาชีพต่าง ๆ ที่
เป็นความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเอง 
สามารถสร้างรายได้และ
ลดภาระการพึ่งพึง
ลูกหลาน สร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี / ๑๖-๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผู้ สู งอายุสามารถพัฒนาตนเอง 
สร้างรายได้ และลดภาระการพึ่งพึง
ลูกหลาน 

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
โครงการพัฒนา 

๒๓. โครงการพัฒนา
สัมมาชีพผู้สูงอายุเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนที่เป็น
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ประสบ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมจากการเข้าถึง

พัฒนาสัมมาชีพต่าง ๆ ที่
เป็นความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริม

ผู้ สู งอายุสามารถพัฒนาตนเอง 
สร้างรายได้ และลดภาระการพึ่งพึง
ลูกหลาน 

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

และยกระดับรายได้
ให้กับชุมชนฐานราก 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ครั้งที่ ๒) 

ชุมชนกลุ่มบ้านบาง
กะอี่ คณาจารย์ 
จำนวน ๒๐ คน 

ทรัพยากร ขาดโอกาสใน
การทำงาน 

ให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเอง 
สามารถสร้างรายได้และ
ลดภาระการพึ่งพึง
ลูกหลาน สร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี / ๒๓-๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒๔. ฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการใน
ระดับอุดมศึกษา 
(หลักสูตรสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน) 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และช่วยเหลือนักศึกษา
พิการที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษาตาม 
พ.ร.บ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

ตามประกาศการจัด
ฝึกอบรมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส ำ ห รั บ ค น พิ ก า ร  มี ค ว า ม รู้             
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ห น้ าที่ ส่ ง เสริม  สนั บ สนุ น และ
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด 

โครงการอบรม 

๒๕. โครงการอบรม
ทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตร 

บุคคลภายนอก   
หลักสูตรละ ๑๐ ท่าน 

๑.การประชาสัมพันธ์
โครงการแก่บุคคลภายใน 
และบุคคลภายนอก 

๑.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 
โดยการใช้ช่องทางผ่าน

๑. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ. ดังกล่าว 
จะมีระบบการคิด การวางแผน 
รวมถึงได้รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๔๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑. เทคนิคการตัดต่อ
วีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน 
๒. กระเป๋าสะพายหนัง
สไตล์โมเดิร์น 
๓. การทำ
เครื่องประดับศิราภรณ์ 
๔. เทคนิคการถ่ายรูป
เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
๕. .การลงสี
เครื่องประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.สถานที่อบรม(ห้อง
อบรม) มีไม่เพียงพอกับ
โครงการที่จัดขึ้น 
๓.เนื่องจากมี
สถานการณ์ การแพร่
ระบาด COVID-๑๙ จึง
จำเป็นต้องเลื่อนวันจัด
โครงการ และจำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่
ละหลักสูตร  

เว็บไซต์ของทาง
มหาวิทยาลัย และใช้การ
บอกต่อจากผู้ที่เคยเข้า
อบรม 
๒.ขอใช้สถานที่จัดอบรม
ชั่วคราว เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อโครงการที่จัด 
๓.คัดกรอง เว้นระยะห่าง 
จัดห้องห้องอบรมตาม
มาตรการที่ภาครัฐกำหนด
ไว้ และจำกัดผู้เข้าอบรม
ไม่ให้เกินตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช่ใน
การการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ 
๒. เกิดกิจกรรม เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ และเกิดเครือข่าย
การประกอบธุรกิจ  
๓. เกิดกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศต่อไป 



 

 

~ ๔๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑. โครงการอบรม 
“ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาทักษะชีวิต
และการเรียนรู้” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีและประชาชน
ทั่วไป 
 

ด้วยยุคสมัยปัจจุบัน การ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ได้มี
วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าไป
อย่างไม่หยุดยั้ง 
นอกเหนือจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ภายใน
ห้องเรียนแล้ว การได้
สัมผัสประสบการณ์ตรง
นอกห้องเรียนถือเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และการออกแบบวิธีการ
สอนนอกห้องเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาไม่ได้
จำกัดอยู่แค่การผลิต แต่

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้ ระยะเวลา ๓ วัน 

๑. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 
๒. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่า
ของการพัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้และสามารถเป็นสื่อกลางใน
การส่ ง เสริมและปลู กฝั งให้ กั บ
เยาวชน 
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักและ
ความสามัคคีกันระหว่างเพ่ือนและ
พ่ีน้องในสาขาวิชาเดียวกัน 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๔๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

การจัดกิจกรรมและ
นำไปสู่การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ นับ
ได้ว่าเป็นกิจกรรมสำหรับ
การเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัด
แค่ในห้องเรียน การที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
สัมผัสของจริง ได้ลงมือ
ทำเอง และได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ตรง
ด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็น
การเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีให้กับ
นักศึกษาครุศาสตร์ได้
มากขึ้น 

๒. โครงการอบรมเรื่อง
ครูกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์สนองพระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
 

จากนโยบายทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ให้
ความสำคัญสูงสุดกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ มีการ

อบรมสัมมนาโดยมี
พระภิกษุเป็นวิทยากร 
ระยะเวลา ๑ วัน 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจลักษณะคนไทยที่พ่ึงประสงค์ 
๔ ประการ  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๔๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

บรมราโชบาย จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของ
ผู้เรียน เน้นส่งเสริม
คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ คือ 
(๑) มีทัศนคติท่ีดีและ
ถูกต้อง (๒) มีความ
เข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
(๓) มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (๔) มี
ความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของ
ตนเอง  เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาตนเองสู่การเป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ความสุขอย่างแท้จริง    
ซึ่งครูเป็นบุคคลสำคัญใน
การสร้างและพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนให้มี

เห็นคุณค่าของลักษณะคนไทยที่พ่ึง
ประสงค์ ๔ ประการ สามารถเป็น
สื่อกลางในการส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้กับเยาวชน 
๓. ผู้เข้ารับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ สู่ชั้นเรียน 



 

 

~ ๔๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ความรู้ความสามารถมี
ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ส่งผลถึงการ
เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศและสังคมโลก 

๓. โครงการอบรมเรื่อง
การศึกษาเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้าง
จิตสาธารณะ 

๑. โรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์ ต.คลองด่าน  
อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ 
๒. นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ด้วยยุคสมัยโลกาภิวัฒน์
ที่ระบบทุนนิยมเข้ามามี
บทบาทในชั่วระยะเวลา
การเจริญเติบโตและการ
สร้างพัฒนาการของ
เยาวชนไทยมากขึ้น 
ส่งผลให้ห่างเหินกับ
ปรัชญาซึ่งเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืนซึ่งคือ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เยาวชนจึงควร
ได้รับการปลูกฝังความ
ตระหนักในปรัชญานี้ 

ลงพื้นที่ในชุมชนและ
โรงเรียนเพ่ือปลูกฝังการมี
จิตสาธารณะและเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรักและความสามัคคี
กันระหว่างเพ่ือนและพ่ี
น้องในสาขาวิชาเดียวกัน 

๑. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังการมี
จิตสาธารณะและเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. นักศึกษามีความรักและความ
สามัคคีกันระหว่างเพ่ือนและพ่ีน้อง
ในสาขาวิชาเดียวกัน 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๔๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

และให้สามารถพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุขอย่าง
แท้จริง ซึ่งครูเป็นบุคคล
สำคัญในการสร้างและ
พัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนให้มีจิต
สาธารณะ และมีความ
รักและความสามัคคีกัน 
ส่งผลถึงการเป็นพลเมือง
ดีของประเทศและสังคม
โลก 

๔ . โครงการพัฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ชุ ม ช น ฐ า น ร า ก        
ณ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร 
    -โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร 
“สร้ างสรรค์ พัฒ นา
ศิลปะเพ่ือการปรับภูมิ
ทัศน์ และอัตลักษณ์

ชุมชนวัดใหม่วิเชียร
แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่จังหวัด 
จำนวน ๑ ชุมชน 
 

ขาดการส่ ง เส ริม ก าร
จั ด ท ำ ต้ น แ บ บ ก า ร
สร้างสรรค์งานอัตลักษณ์
ชุมชนที่สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมงานศิลปะภายใน
ชุมชน 
 

จั ด โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการ “สร้างสรรค์
พัฒนาศิลปะเพ่ือการปรับ
ภูมิทั ศน์ และอัตลักษณ์
ชุมชน” และจัดทำต้นแบบ
การสร้ างส รรค์ งาน อัต
ลักษณ์ชุมชน เพ่ือชุมชน
วัดใหม่วิ เชียร เพ่ือนำไป
เป็ น ต้ น แ บ บ ภ าพ ว าด

ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและ
จิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นตลอดจนได้
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด
กราฟฟิกตี้ จำนวน  ๑๕ กำแพง
เพ่ื อส่ ง เสริม กิ จ กรรมและการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๔๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ชุมชน” 
   -โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
ต้นแบบงานศิลปะอัต
ลั ก ษ ณ์ ชุ ม ช น          
ณ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร 
 

กราฟฟิกตี้  จำนวน  ๑๕ 
ก ำแ พ ง  แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ความรู้ให้กับประชาชนทุก
ช่ ว ง วั ย  แ ล ะ เ พ่ื อ ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
ชุมชน   

ท่องเที่ยวในชุมชน 

 

๕. โครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขของประชาชน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ ๑๓ 
เขต กรุงเทพ ฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ       
ได้แก่ 
๑) เขตธนบุรี  
๒) เขตคลองสาน  
๓) เขตบางกอกน้อย  
๔) เขตบางกอกใหญ่  
๕) เขตภาษีเจริญ  
๖) เขตตลิ่งชัน ๗) 
เขตทวีวัฒนา ๘) เขต
บางพลัด ๙) เขต
ราษฎร์บูรณะ  
๑๐) เขตจอมทอง ๑๑) เขตบางขุนเทียน ๑๒) เขตบางคอแหลม๑๓) เขตประเวศ  

ขาดหน่วยงานส่งเสริม
และสนับสนุนในเรื่อง
ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง 
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นมุข 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นมุข 
(จัดอบรมออนไลน์) 

ประชาชน จำนวน ๑๙๕ คน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี 
 

อบรมออนไลน์ 

๖. โครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคี เข้าใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จาก ๑๔ หน่วยงาน

ขาดหน่วยงานส่งเสริม
และสนับสนุนในเรื่อง

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาชน จำนวน ๑๔๐ คน    ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริม

อบรมออนไลน์ 



 

 

~ ๕๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขของประชาชน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ 

ท้องถิ่นได้แก่  
๑) เทศบาลตำบล
คลองด่าน  
๒) อบต.บางเพรียง  
๓) อบต.นิยมยาตรา  
๔) อบต.เปร็ง        
๕) อบต.บ้านระกาศ  
๖) อบต.บางบ่อ  
๗) อบต.บางโฉลง    
๘) อบต.บางปลา  
๙) อบต.ราชาเทวะ   
๑๐) เทศบาลเมือง
แพรกษา   
๑๑) เทศบาลเมือง
บางแก้ว  
๑๒) อบต.บางโปรง  
๑๓) อบต.นาเกลือ    
๑๔) อบต.ศีรษะจรเข้
ใหญ ่   
 

ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง 
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นมุข 

หน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นมุข 
(จัดอบรมออนไลน์) 

ความรักความสามัคคี 
 



 

 

~ ๕๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนผ่าน
ศิลปะการแสดง 

จำนวน ๓ หน่วยงาน 
ได้แก่        
๑.ชุมชนกุฎีจีน เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 
๒.หมู่บ้านสวนเก้า
แสน อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
๓.องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ระกาศ อำเภอบาง
บ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

ขาดหน่วยงานส่งเสริม
และสนับสนุนในเรื่อง
ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง 
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

จัดอบรมให้ความรู้ผ่าน
การเรียนรู้จากการเต้น
ลีลาศจินตลีลาประกอบ
เพลง รักพ่อไม่มีวัน
พอเพียง และการเต้นโปร
ตุเกตุ 
วันที่  ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ สถานที่ ชุมชนกุฎี
จีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
วันที่  ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ สถานที่ หมู่บ้าน
สวนเก้าแสน อำเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่  ๑๗, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ สถานที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
ระกาศ อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

ประชาชนจำนวน ๖๐ คนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการสร้างความรักสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่าน
การเรียนรู้จากการเต้นลีลาศจินต
ลีลาประกอบเพลง รักพ่อไม่มีวัน
พอเพียง และการเต้นโปรตุเกตุ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๕๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตประชากร
สูงอายุและบุคคล
ทั่วไปในชุมชน 

ชุมชนมัสยิดบ้าน
สมเด็จ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ประชากรในชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้
ทำงาน ชุมชนอยากให้
จัดโครงการอบรมทักษะ
การทำอาหารประเภท
ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายเป็น
รายได้เสริม 

- สำรวจความต้องการของ
ชุมชน วางแผนการทำงาน
โครงการ ติดต่อกับชุมชน
เพ่ือกำหนดวันจัดงาน และ
ประสานงานกับวิทยากร 
- จัดโครงการอบรมการทำ
ผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้  
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓  
- จัดโครงการอบรมการทำ
ขนมสาลี่และถ้วยฟู  
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๔  
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ธ.ค.- ก.พ. ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ และ
ขนมสาลี่ ถ้วยฟูเพ่ือจำหน่ายเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

โครงการอบรม 

๙. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ส่งเสริมเยาวชนและ
ชุมชน สร้างความรัก
ความสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และชุมชนที่
อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยทั้งใน
กรุงเทพมหานครและ

เพ่ือส่งเสริมความรัก
สามัคคี และเสริมสร้าง
จิตสำนึกของคนในชาติ 
ให้มีความหวงแหน และ
ธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เกิดความสามัคคี ความมี

- กำหนดและวางแผนการ
จัดโครงการ ติดต่อ
วิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ดำเนินโครงการตาม
กำหนดการ ได้จำนวน ๒ 
โครงการ แต่เนื่องจากการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น

โครงการอบรม 



 

 

~ ๕๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

สมุทรปราการ ระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข อันจะนำไปสู่
สังคมท่ีมีความรัก ความ
เข้าใจ เอ้ืออารีต่อกัน 
สร้างความเป็นปึกแผ่น
ในชาติโดยรวมอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

แพร่ระบาดของโรคโควิด 
๑๙ จึงต้องปรับเปลี่ยนการ
จัดโครงการเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จำนวน  ๖ 
โครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ต.ค.๒๕๖๓ – ส.ค.๒๕๖๔ 

พ้ืนฐานสำคัญของความปรองดอง 

๑๐. โครงการ
เทิดพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระ
ปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าอยู่หัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

- กำหนดและวางแผนจัด
โครงการให้ใกล้กับวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- เตรียมการจัดโครงการ 
เชิญคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ เข้า
ร่วมเทิดพระเกียรติ และ
ชมวิดิทัศน์เก่ียวกับพระ
ปรีชาสามารถทางด้าน

ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพระ
ปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” และร่วม
เทิดพระเกียรติโดยรับชมผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการถวายพานพุ่ม
ดอกไม้และถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๕๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

วิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ
จัดในรูปแบบปกติได้ 
จึงปรับเปลี่ยนการดำเนิน
โครงการ โดยให้รับชมการ
ถ่ายทอดสด การถวาย
พานพุ่มดอกไม้และถวาย
ราชสักการะ รวมถึงชมวิดิ
ทัศน์พระปรีชาสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าอยู่หัว ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๓๐ ส.ค.๒๕๖๔ 

หัว 

๑๑. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำหลักสูตรพัฒนา

จังหวัดสมุทรปราการ สำรวจความต้องการ
พัฒนาของชุมชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

พัฒนาและจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น – ระยะยาว ใน
การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่

ภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรมสัมพันธ์ / 
กิจกรรมพัฒนา 



 

 

~ ๕๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
สร้างสรรค์ภาพด้วย 
Adobe Illustrator 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๒ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๓. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการใช้ 
Microsoft word 
เบื้องต้น 
 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๖ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๓) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๔. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการตัด
ต่อและตกแต่งภาพด้วย 
Adobe Photoshop 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๖  
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๕. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๑ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๓) 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๕๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

จัดการเอกสารด้วย
โปรแกรมออนไลน์ 
Google Doc  

และ ๕๔๒ อาคาร ๕ 
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

 
 

 

๑๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel (ข้ัน
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๒ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๒ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องภาษา 
PHP เพ่ือประมวลผล 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๓ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การตกแต่งภาพเชิงลึก
ด้วย Photoshop 
  

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๒ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๑๙. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๓ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๕๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

การตกแต่งภาพด้วย 
Photoshop ครั้งที ่๒ 

อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  

๒๐. โครงการ 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ใช้โปรแกรม  
Microsoft Excel (ข้ัน
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๔ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๓ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรมคำนวณ
อัตโนมัติ Microsoft 
Excel (ข้ันสูง) 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๑ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๒. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้โปรแกรม  
Microsoft Excel (ข้ัน
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๓ 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 



 

 

~ ๕๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๒๓. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการตัดต่อวีดีโอขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สำนัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๓) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๔. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรม Microsoft 
Excel เชิงลึก (ขั้นสูง)  

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๙๕๐๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๕. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้ตัดต่อวีดีโอ
ด้วย Adobe Premier 
Pro 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สำนัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๖. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมตัดต่อพ้ืนฐาน  

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สำนัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ 
 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 



 

 

~ ๕๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๒๗. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม
ทักษะการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๕๔๓ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๘. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อม
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ก่อนออก
ฝึกงานให้นักศึกษา 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๔๓๐๒ 
และห้อง ๔๓๐๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 
 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๓) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๒๙. โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสำนักงาน  
(ข้ันสูง) 
 

ศูน ย์ คอม พิ ว เตอร์  
อ า ค า ร  ๕  ชั้ น  ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (๓) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 

๓๐. โครงการอบรม
ความรู้ เรื่องพระราช 
บัญญัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
อาคาร ๕ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(๔) 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
 



 

 

~ ๖๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๓๑. โครงการสืบสาน
ประเพณีรับบัว 

อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ร่วมกับอำเภอบาง
พลีจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง / ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

ชาวบ้านอำเภอบางพลี และ
มหาวิทยาลัยได้ร่วมสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

๓๒. โครงการการ
แสดงเพลงพ้ืนบ้านใน
งานนมัสการองค์พระ
สมุทรเจดีย์ และงาน
กาชาด จังหวัด
สมุทรปราการ 

อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ร่วมกับจังหวัด
สมุทรปราการจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง/ 
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ 

ชาวบ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และ
มหาวิทยาลัยได้ร่วมสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

๓๓. โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

ชุมชนวัดกัลยาณ์ เขต
ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชน 
จัดประกวดนางนพมาศ 
เพื่อสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

จัดกิจกรรมการประกวด
นางนพมาศ / ๓๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

ชุมชน และมหาวิทยาลัยได้ร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

๓๔. โครงการจัดแสดง
นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน

เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเขตธนบุรีขอ
ความอนุเคราะห์ให้
มหาวิทยาลัยจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับ

จัดแสดงนิทรรศการสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช / 
๒๗-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

ชุมชนเขตธนบุรีได้รับทราบถึงพระ
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๖๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

มหาราช เนื่องในงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

๓๕. โครงการอบรม 
เรื่อง “ขนมฝรั่งกุฎี
จีน” ในงานการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
ประจำปี ๒๕๖๔ และ
งานเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 
๑๑ “วิถี
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย” 

ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ต้องการส่งเสริมให้ชุมชน
ภายนอกรู้จักและเข้าใจ
วิธีการหรือข้ันตอนใน
การทำขนมฝรั่งกุฎีจีน 

ถ่ายทำวิดีโอเผยแพร่
ขั้นตอนการทำขนมฝรั่งกุฎี
จีน และจัดอบรมให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน / ๒๒-๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

บุคคลภายนอกชุมชนกุฎีจีนได้รู้จัก
ขนมฝรั่งกุฎีจีนมากข้ึน 

โครงการอบรม 

๓๖. โครงการประกวด โรงเรียนเครือข่ายใน เยาวชนได้ร่วมกัน จัดแข่งขันการประกวดขับ โรงเรียนเครือข่ายและมหาวิทยาลัย กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๖๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ขับร้องเพลงกล่อมลูก
ภาคกลาง เนื่องใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในเขตภาค
กลาง 

อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ร้องเพลงกล่อมลูกภาค
กลาง / ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เป็นแหล่งอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง 

๓๗. โครงการประกวด
เล่านิทานพ้ืนบ้านภาค
กลาง เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเครือข่ายใน
กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในเขตภาค
กลาง 

เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

จัดแข่งขันการประกวดเล่า
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง / 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเครือข่ายและมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

๓๘. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะวิศวกรสังคม 
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน  

ชุมชนพูนบำเพ็ญ - อยากทำให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ให้ผู้คนหันมา
เที่ยวเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

- ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เข้า
ไปเรียนรู้และศึกษาข้อมูล
ต่างๆในชุมชน เพ่ือระดม
ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 
- ระยะเวลา ๓๐ วัน 

-นั กท่ อ งเที่ ย ว รู้ จั ก แล ะ เข้ าม า
ท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น 
 

โครงการ 

๓๙. แกนนำวิศวกร
สังคม (แม่ไก่) 

 - นักศึกษาแก้ไขและมอง
ปัญหายังไม่ตรงจุดยังไม่

- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ลงมือทำกิจกรรม เพื่อที่จะ

- นักศึกษาได้ เรียนและมองเห็น
ปัญหาพร้อมแก้ไขให้ตรงจุดมากขึ้น 

โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ 



 

 

~ ๖๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์"  

สามารถคิดวิเคราะห์ใน
เชิงเหตุ-ผลได้ 
- นักศึกษาบางส่วนยังไม่
รู้จักกระบวนการการ
ทำงานแบบเป็นกลุ่มผ่าน
กิจกรรม 

ได้ มองเห็ นปั ญ ห าและ
แก้ไขได้อย่างตรงจุด โดย
ใช้เหตุและผลในการแก้ไข
ปัญหา 
- นั ก ศึ กษ าจั บ กลุ่ ม กั น
ทำงานอย่ างเป็ นระบบ
เ พ่ื อ ใ ห้ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความคิดของกันและกัน 
- ระยะเวลา ๓ วัน 

- นักศึกษาได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดกันภายใน
กลุ่มของตัวเอง  
 

๔๐. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

วิสาหกิจชุมชนแฟชั่น
มัดย้อม สมุทรปราการ  
/จำนวน ๑ ชุมชน 

-การประชาสัมพันธ์ 
-ช่องทางการตลาด 
-โลโก ้
-ฉลากผลิตภัณฑ์ 

-จัดทำสื่ อผลิ ตรายการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
-หาช่องทางการตลาด การ
ข า ย ข อ ง อ อ น ไ ล น์  
-ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ 
-ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
/ระยะเวลา ๑ ปี 
 
 
 
 

-ชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้ช่องทางใน
ด้านการเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
-ชุมชนท้องถิ่ น ได้ เข้ ามาเรียนรู้  
สร้างทักษะวิชาชีพทางด้านต่างๆ 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 



 

 

~ ๖๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ชุมชนในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
และชุมชนในอำเภอ
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

จากการดำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่จังหวัด
กรุงเทพและ
สมุทรปราการอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่ายังขาดใน
ส่วนของกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างชุมชน และ
ระหว่างชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์
เรียนรู้การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่ งแวดล้อมใน
ชุ ม ช น  เ พ่ื อ เป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน ชุ ม ช น 
ร ว ม ทั้ ง จุ ด ป ร ะ ก า ย
ความคิดในการเปลี่ยนขยะ
และของเสียให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน:  
มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๔ 

ได้เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน สามารถใช้เป็นพื้นที่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการ
จัดการขยะในชุมชน งานวิจัยด้าน
การเพ่ิมมูลค่าของขยะมูลฝอย และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการส่งเสริม
การจัดการขยะต้นทาง
ชุมชนต้นแบบ เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 

ชุมชนบุปผาราม เขต
ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

การคัดแยกขยะพลาสติก
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
และไม่มีการประสาน
หน่วยงานในการจัดการ
ขยะพลาสติก และขยะรี

- กำหนดและวางแผนการ
จัดโครงการ ติดต่อ
วิทยากรและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- ดำเนินจัดโครงการ ณ 

- ครัวเรือนรู้จักแยกขยะ และ
สามารถแยกประเภทของขยะ
พลาสติกเพ่ือนำไปสู่ระบบการ
จัดการได้ 
- ขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิล

โครงการอบรม 



 

 

~ ๖๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ไซเคิล หลังจากที่มีการ
คัดแยกจากครัวเรือน จึง
ถูกทิ้งรวมกัน 

ลานที่ทำการชุมชน       
วัดบุปผาราม ชุมชนวัด  บุ
ปผาราม เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
- สรุปและรายงานผล
โครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ  
๒ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการจัดการสู่ระบบการจัดการ
และเศรษฐกิจหมุนเวียน 



 

 

~ ๖๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการอบรมเรื่อง
ความรู้การสร้าง
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โรงเรียนเขต
พ้ืนที่บริการจังหวัด
สมุทรปราการ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมความรู้ในเรื่องการ
สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ ให้แก่ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาเพ่ือ
ใช้งานผ่านสื่อออนไลน์ 

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ และนำความรู้ไปส่งเสริม
ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๒. โครงการอบรมเรื่อง
ความรู้การสร้างเกมส์
ทางการศึกษาออนไลน์
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์
ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนเขต

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องความรู้การสร้าง
เกมส์ทางการศึกษา
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเกมส์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๖๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

พ้ืนที่บริการจังหวัด
สมุทรปราการ 
๓. โครงการอบรมเรื่อง
สานสัมพันธ์ท้องถิ่น
บูรณาการเพ่ือการอ่าน
ออกเขียนได้โรงเรียน
เขตพ้ืนที่บริการ
วิชาการจังหวัด
สมุทรปราการ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องสานสัมพันธ์
ท้องถิ่นบูรณาการเพ่ือการ
อ่านออกเขียนได้ 

มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ
ท้องถิ่นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

๔. โครงการผลิต
แอปพลิเคชั่นเกมส์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

ผลิตแอพลิเคชั่นเกมส์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 

สื่อการเรียนรู้แอพลิเคชั่นเกมส์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์ 
 

โครงการพัฒนา 

๕. โครงการอบรมเรื่อง
การใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาด้านการอ่าน

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาด้าน
การอ่านการเขียนและการ

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ และนำความรู้ไป
ส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๖๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

การเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียน 

วิเคราะห์ของนักเรียน การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

๖. โครงการอบรมเรื่อง
ความรู้การผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาด้านการอ่าน
การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องความรู้การผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาด้าน
การอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ และนำความรู้ไป
ส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๗. โครงการอบรมเรื่อง
ความรู้การสร้างเกณฑ์
ทางการศึกษาออนไลน์
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์
ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องความรู้การสร้าง
เกณฑ์ทางการศึกษา
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ 

ครูผู้สอนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์ทาง
การศึกษาออนไลน์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๘. โครงการอบรมเรื่อง
การใช้สื่อการเรียนรู้

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ

อบรมเรื่องการใช้สื่อการ
เรียนรู้บอร์ดเกมเพ่ือ

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ด

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๖๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนา
ด้านการอ่านการเขียน
และการวิเคราะห์ของ
นักเรียน 

สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

พัฒนาด้านการอ่านการ
เขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียน 

เกม และนำความรู้ไปส่งเสริมด้าน
การอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

๙. โครงการอบรมเรื่อง
ความรู้การสร้างบอร์ด
เกมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโรงเรียนเขต
พ้ืนที่บริการจังหวัด
สมุทรปราการ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียนไทยในปัจจุบันมี
ความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ต่ำ 

อบรมเรื่องความรู้การสร้าง
บอร์ดเกมทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้
บอร์ดเกม และนำความรู้ไปส่งเสริม
ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๑๐. โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุก
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
อยู่ ในระดับปานกลาง
จำเป็นต้องพัฒนาอีกมาก 
เพ่ือให้มีศักยภาพในการ
เสริมสร้างทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะติดตัว

-สำรวจปัญหาและความ
ต้ อ งก าร ใน การ พั ฒ น า
ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
-ประเมินทดสอบระดับ
ความสามารถด้านการใช้
ภ าษาอั งกฤษ ก่อนการ

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่
ติ ด ตั ว แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้
ประกอบการทำงานในศตวรรษที่ 
๒๑  ได้ เป็นอย่ างดี เพ่ือเป็ นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๗๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

ไปจนสำเร็จการศึกษา 
จึงต้องมีการวางรากฐาน
การจัดการเรียนการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ให้ กั บ
นักศึกษากลุ่มนี้  เพ่ือให้
สามารถพัฒนาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษจนเป็น 
ทักษะที่ติดตัวและ
สามารถนำไปใช้ให้
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 
๒๑ ได้เป็นอย่างดี 

ฝึกอบรม 
-อบรมปฏิบัติการด้านการ
พูด  การฟังและการอ่าน
ภ าษ า อั งกฤษ  ส ำห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
-ประเมินทดสอบระดับ
ความสามารถด้านการใช้     
-ภาษาอังกฤษหลังการ
ฝึกอบรม 
-สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
ดำเนินการจัดโครงการ 
๑.๑  โครงการพัฒนา
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทรัพยากรมนุษย์และความสามารถ
ในการแข่ งขันของประเทศไทย
ต่อไป 
 



 

 

~ ๗๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ราชภัฎธนบุร ี
     ๑.๒ โครงการพัฒนา
แอปพลิเคชันคำศัพท์
ภาษาอังกฤษหมวด
สังคมศาสตร์สำหรับ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
     ๑.๓ โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๑.๔ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ English For 
New Public Service 
Camp ๔.๐ 
     ๑.๕ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่การฝึกประสบการ
วิชาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 



 

 

~ ๗๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

จำนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑๑. โครงการ “อบรม
เชิงปฏิบัติการการอ่าน
ออ ก เสี ย งร้ อ ย แ ก้ ว
ภ า ษ า ไ ท ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๒ หัวข้อ 
“สนองพระราโชบาย
ด้วยรักและสามัคคี” 
  - โครงการ 
“ประกวดการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๒ หัวข้อ 
“สนองพระราโชบาย
ด้วยรักและสามัคคี” 

 กลุ่ ม เยาวชนและ
ผู้สนใจ จำนวน ๓๐๐ 
คน 
 

การอ่านออกเขียนได้
นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น
พ้ืนฐานสำหรับเยาวชน 
ได้ดำเนินโครงการเพ่ือให้
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทย ได้ฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย และเพ่ือ
ส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีและกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
และรณรงค์การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ธนบุ รี  ครั้ งที่  ๒ 
หั ว ข้ อ  “ส น อ งพ ระ ร า
โ ช บ า ย ด้ ว ย รั ก แ ล ะ
สามัคคี” และประกวด
ประกวดการอ่านออกเสียง
ร้ อ ย แ ก้ ว ภ า ษ า ไ ท ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ครั้ งที่  ๒  หั วข้อ “สนอง
พระราโชบายด้วยรักและ
ส า มั ค คี ”ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
เยาวชน 
 
 

เยาวชนจำนวน ๓๐๐ คนมีความรู้
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย 
ได้ ฝึ กทั กษะการอ่านออกเสี ยง
ภาษาไทย เกิดความรัก  ความ
สามัคคีและเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม
โค รงก าร เกิ ด จิ ต ส ำนึ ก ใน ก าร
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ร ณ ร ง ค์ ก า ร ใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

*ประเภทโครงการ ให้ระบุว่าเป็น “โครงการพัฒนา” หรือ “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการอบรม/บริการวิชาการ” หรือ “กิจกรรมสัมพันธ์” 

 

 



 

 

~ ๗๓ ~ 
 

ตารางท่ี ๔: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาอาชีพเจล
แอลกอฮอล์เพื่อ
สร้างรายได้ของ
ชุมชนจรัญสนิท
วงศ์ ๔๑              
แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ ๔๑ 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ 
ชุมชน 
 
 
 
 
 

ปัญหาการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา ๑๙ (COVID - 
๑๙) อย่างต่อเนื่อง และมี
การติดโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID - ๑๙) ในประเทศ
ไทยเพ่ือเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคไวรัสได้
อย่างเหมาะสมและเป็น
การสร้างรายได้อาชีพเสริม
ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาด 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาอาชีพเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือ
สร้างรายได้ของชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 
๔๑ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอก
น้อยกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชุมชนจรัญ
สนิทวงศ์ ๔๑ แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

ประชาชนในชุมชนจรัญสนิท
วงศ์ ๔๑ จำนวน ๖๔ คน มี
ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร ท ำ เจ ล
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ แ ล ะ น ำ ไป
ป ระกอบ อาชี พ เพ่ื อสร้ า ง
รายได้ให้กับครัวเรือน  
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

๒. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ มัด
ย้ อม ส ร้ า งส รรค์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า ง
รายได้ ชุมชนตำบล
ทรงคะนอง อำเภอ
พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง 
จั ง ห วั ด

ชุ ม ช น ต ำบ ล ท ร งค ะน อ ง 
อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการ  จำนวน  ๑ 
ชุมชน 
 

ขาดองค์ความรู้และการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัด
ย้อมสร้างสรรค์ ..ผลิตภัณฑ์สร้าง
ราย ได้” ชุมชนตำบลทรงคนอง 
อ ำ เภ อ พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ วันที่ ๒-๓ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๔ณ ลานอเนกประสงค์ที่
ทำการผู้ใหญ่บ้านชุมชนตำบลทรง
คนอง  อำเภอพระประแดง จังหวัด

ประชาชนในชุมชนชุมชน
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน ๓๕ 
คน  มีความรู้เรื่องมัดย้อมเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
นำไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 



 

 

~ ๗๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

สมุทรปราการ สมุทรปราการ รายได้ให้กับครัวเรือน  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
เรียนรู้อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นย่านคลอง
บางกอกน้อย 

๑. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การให้การสนับสนุนกัน
และกันระหว่างโรงเรียน
และท้องถิ่นสามารถ
สนับสนุนการศึกษาของ
นักเรียนได้อย่างหาค่า
ไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้
โรงเรียนดำเนินงานและคง
คุณภาพได้อย่างยั่งยืน 
โรงเรียนจึงควรมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนรู้
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านคลอง
บางกอกน้อย 

ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต่อ
การพัฒนาการศึกษาและการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๒. โครงการ
ประกวดทักษะทาง
ภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

ภาษาไทยเป็นภาษา
ประจำชาติ ประเทศไทยมี
ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียนเป็นของตนเอง ซึ่ง
การสร้างและวิวัฒนาการ
ของภาษาไทยมี

ประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

ผู้ร่วมโครงการตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทยและ
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและสละสลวย 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
และกิจกรรม
สัมพันธ์ 



 

 

~ ๗๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

ความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ไทย การ
สนับสนุนให้คนไทย
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ภาษาเป็นการดำรงไว้ซึ่ง
รากฐานและตัวตนของคน
ไทย 

๓. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการภูมิ
ปัญญาสมุนไพร
ไทยเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ชุมชนรู้เท่าทันโลก
ในแขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนในพ้ืนที่แขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๑ ชุมชน 

ส่งเสริมในด้านสุขภาพของ
คนในชุมชนและเพ่ืออบรม
ให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ : ชุมชน
รู้เท่าโรค  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิ
ปัญญาสมุนไพรไทยเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ ชุมชนรู้เท่าทันโลกในแขวง
วั ด กั ล ย า ณ์  เ ข ต ธ น บุ รี  
กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
: ชุมชนรู้เท่าทันโรค” และภูมิปัญญา
สมุนไพรยาสมุนไพรไทย 
วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ      
ลานเอนกประสงค์ ชุมชนกุฎีขาว 
แ ข ว ง วั ด กั ล ย า ณ์  เข ต ธ น บุ รี  
กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
๔๐ คน  ได้รับความรู้เรื่องภูมิ
ปัญญาสมุนไพรไทยเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

๔. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง อาหาร

เยาวชนและบุคคลทั่วไปใน
ชุมชนที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

-เพ่ือให้เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ด้าน
โภชนาการ ตระหนักถึง

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ 
อันตรายจากอาหาร และ

โครงการอบรม 



 

 

~ ๗๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

ปลอดภัยสู่ชุมชน ราชภัฎธนบุรี จำนวน ๒๐ คน  อันตรายจากการบริโภค
อาหาร และสามารถ
อธิบายสุขลักษณะในการ
ผลิตอาหารได้ ซึ่งนำไป
ประยุกต์ใช้ในใน
ชีวิตประจำวันได ้
 

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัด
โครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ ดังนี้   
- วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ บรรยาย เรื่อง 
พ้ืนฐานโภชนาการเพ่ือการบริโภค
อาหารอย่างปลอดภัย อันตรายจาก
อาหาร และสาธิตการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร เช่น 
ตรวจสอบสารบอแรกซ์ กรดซาลิซิลิก 
สารฟอกขาว ฟอร์มาลินในอาหารใน
อาหาร และการทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร 
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ บรรยาย เรื่อง 
ก้าวทันจีเอ็มพี (GMP) อย. ฉบับใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงที่ควรรู้ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ส.ค. ๒๕๖๔ 

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจำวันได้ 
 

๕. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การผลิต
อาหารหมัก
พ้ืนบ้านเพื่อ

นักศึกษา เยาวชนและผู้สนใจ
ทั่วไปในชุมชนที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
จำนวน ๒๐ คน  

-เพ่ือให้นักศึกษา เยาวชน
และผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้านการผลิตอาหาร
หมักเพ่ือสุขภาพผสมผลไม้
ไทย  

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัด

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตอาหารหมักเพ่ือสุขภาพ
ผสมผลไม้ไทย  

โครงการอบรม 



 

 

~ ๗๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

สุขภาพ  โครงการเป็นรูปแบบออนไลน์  
- วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๔ บรรยายและ
สาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
“โยเกิร์ตโฮมเมดผสมเงาะสอดไส้
สับปะรด”  
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ส.ค. ๒๕๖๔  

๖. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเชิง
บูรณาการงาน 
คหกรรมศาสตร์สู่
ชุมชน “การ
ประเมินภาวะ
โภชนาการและ
แนวทางในการ
ป้องกันในประเทศ
ไทย” 

จังหวัดสมุทรปราการ และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

- เพ่ือเสริมประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับการทำงาน
ด้านการประเมินภาวะ
โภชนาการทางชุมชน
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
 

- ก ำห น ด แ ล ะว า งแ ผ น ก า รจั ด
โครงการ  ติ ด ต่ อ วิ ท ย าการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัด
โครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ 
ครั้ง (๒๕ และ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ส.ค. ๒๕๖๔ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ 
การประเมินภาวะโภชนาการ
ชุมชนและสามารถทำอาหาร  
อาหารไทยจานเดียว  
ขนมหวานให้พลังงานสำหรับ
เด็กวัยเรียนเครื่องดื่มสมุนไพร 
อาหารโมเลกุล และพุดดิ้ ง 
ช็อกโกแลต 

โครงการอบรม 

๗. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการศิลป
ประดิษฐ์ดอกไม้
จากดินไทย 

ชุมชนในเขตธนบุรี - อบรมเสริมสร้างความรู้
ความสามารถและทักษะ
การประดิษฐ์ดอกไม้ไทย
จากดินไทย 

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- ดำเนินจัดโครงการ ณ อาคาร ๑ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ทำดอกไม้จากดินไทยได้ (ดอก
รวงผึ้งและดอกลำดวน) 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๗๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

- เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การประดิษฐ์ดอกไม้ไทย 

ชั้น ๘ ห้อง ๑๘๘ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๗ ก.พ.๒๕๖๔ 

๘. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปะ
การประกอบ
อาหารไทย 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

- เพ่ืออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะอาหารไทย 
- เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
“อาหารไทย” 
 

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- ดำเนินจัดโครงการ ณ อาคาร ๑ 
ชั้น ๘ ห้อง ๑๘๙ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๗ มี.ค. ๒๕๖๔  

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ทำอาหารไทยท้องถิ่นไทย ๔ 
ภาคได้  (ภาคเหนือไส้ อ่ัว #
ภาคอีสานหมกปลาดุก #ภาค
กลางน้ำพริกลงเรือ #ภาคใต้
แกงไตปลา) 

โครงการอบรม 

๙. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปะ
การประกอบขนม
ไทย 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

- เพ่ืออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะขนมไทย 
- เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
“ขนมไทย” 

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- ดำเนินจัดโครงการ ณ อาคาร ๑ 
ชั้น ๘ ห้อง ๑๘๙ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ทำขนมไทยได้  (วุ้นสามมิติ  
และลูกชุบ) 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๗๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการคัด
แยกขยะเพ่ือให้เกิด
รายได้ครัวเรือน 
แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

ประชาชนและผู้นำชุมชน จาก 
๑๗ ชุมชน ในแขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

ขาดองค์ความรู้ในการดูแล
และจัดการขยะในพื้นที่ 
ตลอดจนองค์ความรู้ใน
การเพ่ิมมูลค่าจากการรี
ไซเคิลขยะ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัด
แยกขยะเพ่ือให้เกิดรายได้ครัวเรือน 
บรรยายเรื่อง ประเภทของขยะ การ
คัดแยกขยะ การจัดการขยะรีไซเคิล
และการแปรรูปขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน
เขตภาษีเจริญ 

ประชาชน จำนวน ๓๐ คน    
มีสุขภาวะและสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น  และรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

๒. โครงการพัฒนา
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา  
 

- เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
หลักการทำงานและวิธีใช้
เครื่องมือสำหรับการ
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
- เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
 
 

- กำหนดและวางแผนการจัด
โครงการ ติดต่อวิทยาการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- ดำเนินจัดโครงการ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ 

- เข้าใจหลักการทำงานและ
วิธีใช้เครื่องมือสำหรับการ
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 
-ตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๘๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
ครูกับวัฒนธรรม
ไทยและมารยาท
ทางสังคม “New 
Normal” 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ความเข้าใจและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
คว ามสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
บ ท บ า ท ข อ ง ค รู ต่ อ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย แ ล ะ
มารยาททางสังคมสามารถ
สนั บ สนุ น ให้ ครูปฏิ บั ติ
หน้าที่ในบทบาทของตนได้
อย่างเหมาะสม 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครูกับ
วัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม 
“New Normal” 

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ของครูต่อวัฒนธรรมไทยและ
มารยาททางสังคม 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๒. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
ครูคณิตศาสตร์กับ
วัฒนธรรมไทยแบบ 
“New Normal” 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ความเข้าใจและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครู
คณิตศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยแบบ 
“New Normal” 

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ของครูคณิตศาสตร์ต่อ
วัฒนธรรมไทย 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

ความสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
บ ท บ า ท ข อ ง ค รู
คณิตศาสตร์ต่อวัฒนธรรม
ไทยสามารถสนับสนุนให้
ครูปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท
ของตนได้อย่างเหมาะสม 

๓. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครู 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ส ำ ห รั บ ค รู
สามารถสนับสนุนให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ในบทบาท
ของตนได้อย่างเหมาะสม 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับครู 

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงบทบาทของ
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๔. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
ครูกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถี
พุทธใน “New 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครูกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีพุทธใน 
“New Normal” 

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ของครูต่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีพุทธของ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

Normal” ประสงค์ ความเข้าใจและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
คว ามสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
บทบาทของครูต่ อการ
เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
พุทธของผู้ เรียนสามารถ
สนั บ สนุ น ให้ ครูปฏิ บั ติ
หน้าที่ในบทบาทของตนได้
อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียน 

๕. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
ปฐมวัยสัญจร ตอน
การพัฒนา
กระบวนการคิด 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร 
๒. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การพัฒนาตนเอง
ในด้านกระบวนการคิด
สามารถสนับสนุนให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ในบทบาท
ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปฐมวัย
สัญจร ตอนการพัฒนากระบวนการ
คิด 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงบทบาทของ
กระบวนการคิด 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๖. โครงการ
นำเสนอ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
การพัฒนาท้องถิ่น และ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

ผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
ของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

การสร้างและพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถมี
ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การพัฒนาความสามารถ
ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของครูต่อ
การทำงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถ
สนับสนุนให้ครูปฏิบัติ
หน้าที่ในบทบาทของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปรายถึง
คุณค่าของงานวิจัยแต่ละชิ้นและการ
นำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 

ของงานวิจัยต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

และกิจกรรม
สัมพันธ์ 

๗. โครงการการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์และ
ประชาชนทั่วไป 

จ าก น โย บ าย ท างก า ร
ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  ให้
ความสำคัญสูงสุดกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ มีการจัด
ก ระบ วน การ เรี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 
เน้นส่งเสริมคุณลักษณะ

อบรมปฏิบัติการการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงบทบาท
ของการเสริมสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

คนไทยที่ พึ งประสงค์  ๔ 
ประการ คือ (๑) มีทัศนคติ
ที่ ดี แ ล ะถู กต้ อ ง (๒ ) มี
ค ว า ม เข้ า ใ จ ต่ อ ช า ติ
บ้ านเมือง (๓ ) มั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
(๔) มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของ
ตนเอง  เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาตนเองสู่การเป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข
อย่างแท้จริง    ซึ่งครูเป็น
บุคคลสำคัญในการสร้าง
และพัฒนาคุณภาพของ
เย า ว ช น ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ส่งผลถึงการเป็น
พลเมืองดีของประเทศและ
สังคมโลก 

๘. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและ

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ออกแบบกิจกรรมทางจิตวิทยาเพ่ือ

ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงบทบาทของ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

การออกแบบ
กิจกรรมทาง
จิตวิทยาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนใน
ยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

กรุงเทพมหานคร ของเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ส่งผลถึงการเป็น
พลเมืองดีของประเทศและ
สังคมโลก เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน ครูมี
ค ว าม จ ำ เป็ น จ ะต้ อ งมี
จิตวิทยาที่ด ี

พัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

การออกแบบกิจกรรมทาง
จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 
๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๘๖ ~ 
 

ตารางท่ี ๕: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การทำเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์เพื่อ
ชุมชน" 

ชุมชนเขตบางขุนนนท์และ
ชุมชนใกล้เคียง 

ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง 
"การทำเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์เพื่อชุมชน" 

สถานที่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ชุมชนได้รับความรู้เรื่อง "การ
ทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพ่ือ
ชุมชน" 

โครงการพัฒนา 

๒. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
"การทำสบู่จากว่าน
หางจระเข้" 

ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง 
"การทำสบู่จากว่านหาง
จระเข้" 

สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถี
พอเพียงบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง 
อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ชุมชนได้รับความรู้เรื่อง "การ
ทำสบู่จากว่านหางจระเข้" 

โครงการพัฒนา 

๓.. โครงการ การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน 

ต้องการพัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับสินค้า  OTOP  

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการสัมมนาทบทวน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ แขวงคลองต้น
ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเขต

- ได้กิจกรรมที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆตามปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนแขวง
คลองต้นไทรเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 
- ได้แผนกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการของแขวงคลองต้น
ไทรเขตคลองสาน

โครงการอบรม 



 

 

~ ๘๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

กรุงเทพมหานคร 

๔. โครงการ การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ต้องการพัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับสินค้า OTOP  

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการตามแผนดังต่อไปนี้ 
๑. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมอาชีพการทำอาหารและ
ขนม ในวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๖๔ ณ 
ชุมชนสันติสุข แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมอาชีพการทำอาหารและ
ขนม ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๒๑ ส.ค.
๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 
 ๓. จัดโครงการอบรมเชิงการ การ
สร้างแนวทางการเพ่ิมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ ๖ ก.ย.
๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ทำอาหารและขนมไทยได้ 
สามารถประกอบอาชีพค้าขาย
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจแนวทางการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๘๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๔ 

๕. โครงการ การ
สร้างและพัฒนา 
Creative 
Economy (การ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยว) แขวงศิริ
ราช เขตบางกอก
น้อย 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย - เพ่ือให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจและเล็งเห็น
ความสำคัญในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้กับ
ประชาชนในชุมชน 
- เพ่ือกำหนดแนวทางใน
การท่องเที่ยวของชุมชน
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
คนในพ้ืนที่ในการจัดการ
กำหนดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 
- เพ่ือเป็นการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนวัด
สุวรรณาราม สร้างรายได้
และยกระดับรายได้ให้แก่
คนในชุมชนต่อไป 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการท่องเที่ยว
ชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๖ ก.ย.๒๕๖๔ 

- ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนวัด
สุวรรณารามมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน 
- เกิ ด ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนวัด
สุ ว รรณ าราม เพ่ื อก ำห น ด
แนวทางในการจัดการกำหนด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
- เกิ ดการ พั ฒ นาด้ านการ
ท่องเที่ยวชุมชนวัดสุวรรณา
รามเกิดสัมมาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

โครงการอบรม 

๖. โครงการ การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่(การ

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 

ต้องการพัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับสินค้า OTOP  

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน เพ่ือ
ใช้เอง ลดค่าใช้จ่าย หรือทำ

โครงการอบรม 



 

 

~ ๘๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ 

ปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพใน
ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัด
วิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ 

จำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน 

๗. โครงการ การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
ตำบลบางกระสอบ 
อำเภอพระประแดง 

ตำบลบางกระสอบ อำเภอ
พระประแดง 

ต้องการพัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับสินค้า OTOP  

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการสัมมนาเรื่องการ
ประเมินศักยภาพตำบล ของตำบล
บางกระสอบ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ 
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๗ ก.พ.๒๕๖๔ 

- ได้กิจกรรมที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆตามปัญหาและ
ความต้องการของ ชุมชน
ตำบลบางกระสอบ อำเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
- ได้แผนกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการของชุมชนตำบล
บางกระสอบ อำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๙๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
๘. โครงการ การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
ตำบลบางหัวเสือ 
อำเภอพระประแดง 

ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระ
ประแดง 

ต้องการพัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับสินค้า OTOP 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการสัมมนา เรื่องการ
ประเมินศักยภาพตำบล ของตำบล
บางหัวเสือ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ 
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้ว ณ ห้องประชุมอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒  
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๒ ก.พ.๒๕๖๔ 

- ได้กิจกรรมที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆตามปัญหาและ
ความต้องการของ ชุมชน
ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
- ได้แผนกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการของ ตำบลบางหัว
เสือ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

โครงการอบรม 

๙. โครงการสัมมนา
การทบทวนกิจกรรม
เฉพาะพ้ืนที่เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล

ตำบลคลองสวน อำเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลอง
สวน และตัวแทนประชาชน 

เพ่ือทบทวนการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์สถานภาพของ
ตำบลและสอดคล้องกับ

สัมมนาเพ่ือทบทวนการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมตามรูปแบบให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
สถานภาพของตำบลและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน และ
ผู้แทนประชาชน ร่วมทบทวน
การดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมได้ตามรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๙๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
แบบบูรณาการ 
ตำบลคลองสวน 
อำเภอบางบ่อ 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

จำนวน ๖๐ คน ความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่ 

รวมถึงการพิจารณากิจกรรม ให้
ความเห็นตามกรอบการดำเนินกิจ
กรรรมที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ
ตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน / ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑๐. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ"การ
พัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่เพ่ือ
ระดับรายได้ใน
ชุมชน:หลักสูตรการ
ทำลูกยอดและ
พวงมโหตรประยุกต์" 
ตำบลคลองด่าน 
อำเภอบางบ่อ 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ / ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลคลองด่าน จำนวน 
๕๐ คน 

ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้
น้อย 

ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ และยกระดับรายได้ในชุมชน
และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ / ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ยกระดับรายได้ใน
ชุมชนและสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๑๑. โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ"การทำ
ขนมไทยเพื่อสร้าง

ตำบลคลองด่าน  
อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ / วิสาหกิจ
ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี

กลุ่มอาชีพร่วมกันทำขนม
วุ้นกะทิขาย ประสบปัญหา
เรื่องการจัดจำหน่าย 
เนื่องจากสินค้ารูปแบบเดิม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้ใน
ชุมชน / ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประชาชนสามารถนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้เสริม หรือต่อยอดการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งขยาย

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๙๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
รายได้ในชุมชน:การ
ทำวุ้นแฟนซี" 

ตำบลคลองด่าน จำนวน ๒๐ 
คน 

ขาดความน่าสนใจ ผลเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑๒. โครงการอบรม
สัมมนาการพัฒนา
สัมมาชีพและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนในการพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ (ปลาสลิดแม่
อำนวย) 

วิสาหกิจชุมชนแม่อำนวยปลา
สลิดบางบ่อ  
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ / ประชาชน
ทั่วไป และสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่อำนวยปลา
สลิดบางบ่อ จำนวน ๒๐ คน 

กลุ่มอาชีพมีความต้องการ
การสนับสนุนการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ 
เพ่ือเป็นให้ผู้บริโภคได้จดจำ
ตราสินค้า และกลับมาซื้อ
ซ้ำ 

อบรมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็น
ที่จดจำของผู้บริโภค พัฒนาต่อยอด
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำไปสู่
การวางขายตามท้องถิ่นในหลาย ๆ 
พ้ืนที่ / ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประชาชนสามารถยกระดับ
รายได้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม สร้างรายได้ใน
ชุมชนเพ่ือต่อยอดแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นำไปสู่ผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๑๓. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยการ
ลดขยะท่ีต้นทาง
สร้างเยาวชนรัก
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเจ้าแม่สามมุก  
ตำบลคลองด่าน อำเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / 
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลคลองด่าน อำเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน ๒๐ คน 

ชุมชนประสบปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมถึงร่วม
เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความรู้ความเข้าใจถึงแนว
ทางการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี 

ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
การลดขยะที่ต้นทางให้กับเยาวชนใน
พ้ืนที่ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และขยายผลไป
ยังการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของครอบครัวและชุมชน / ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

๑๔. โครงการอบรม
การวางแผน
การตลาดสำหรับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบาง
แก้ว จำนวน ๒๐ คน 

ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบาง
แก้วต้องการเรียนรู้ทักษะ
ด้านการทำการตลาด

บูรณาการความรู้ด้านวางแผน
การตลาด การประยุกต์ใช้การวาง
ส่วนประสมการตลาดสำหรับสินค้า

ประชาชนในพื้นท่ีสามารถ
สามารถสร้างองค์ความรู้เชิง
บูรณาการระหว่างการ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๙๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
สินค้าหมูหยองชุม
ชน 

ออนไลน์ หมูหยองชุมชนให้กลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่ / ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วางแผนการตลาดกับสินค้า 
และสามารถประยุกต์ใช้การ
วางสว่นประสมการตลาดกับ
สินค้าหมูหยองชุมชนได ้

๑๕. โครงการออม
สินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ชุมชนกุฎีจีน จำนวน ๑๐ 
กลุ่ม/ ร้านค้า 

กลุ่มอาชีพชุมชนต้องการ
พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของตนและให้
ความร่วมมือทีมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

- ประชุมคณะทำงานเพ่ือสำรวจ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
- คณะทำงานและธนาคารออมสิน
ภาค  ลงพื้นที่ชุมชนและร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชน  
-นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาลง
พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน  
-นักศึกษาแต่ละโครงการย่อย
นำเสนอโครงการย่อยต่อ
คณะกรรมการและธนาคารออมสิน
เพ่ือพิจารณาและให้คำแนะนำการ
พัฒนาร่วมกัน  
-นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนา
โครงการย่อยที่นำเสนอ  

เชิงปริมาณ: กลุ่มชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ: ประกอบด้วย 
- ด้านเศรษฐกิจ เกิดการ
สร้างงานสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 
- ด้านสังคมและชุมชน การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัด
สวัสดิการเพื่อประโยชน์ชุมชน 
 

โครงการอบรม/
กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๙๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑. การแก้ไขปัญหา
ความยากจนในพ้ืนที่
สังคมเมือง  
 

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้กำหนด
พ้ืนที่บริการวิชาการใน
กรุงเทพฯ ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะสังคม
เมือง เพ่ือให้ดำเนินงาน
เป็นไปโดยเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างแท้จริง จึง
ต้องมีการอบรม เพื่อทำ
ความเข้าใจถึงแนวทางทำ
โครงการ และเข้าถึง
ปัญหาของประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริงเพ่ือที่จะ
ไม่เป็นการสร้างปัญหาใน
การทำงานร่วมกับชุมชน
ในอนาคต 

ณ ที่ทำการชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ประชาในพื้นที่แขวงบุนขนนท์ 
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
พัฒนาชุมชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เครือข่ายเฟสบุคคือ

ชุมชนบางขุนศรี ปัจจุบันเฟสบุคเป็นสื่อกลาง
การติดต่อในแก่ชุมชนบาง
ขุนศรีซึ่งจะเป็นช่องทางท่ี

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เครือข่ายเฟสบุคคือพลังสุขภาพ 
วันพุธ๒๖ มิถุนายน ๒๖๕๔ 

คนในชุมชนมีความช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน
สามารถติดต่อกันได้ในวงกว้าง 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๙๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
พลังสุขภาพ จะช่วยกระจายข้อมูล

ข่าวสารเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเรื่องสุขภาพใน
ชุมชน 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร ๓ ชั้น ๕ 

๓. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเล่นฟุตซอลสู่
มืออาชีพ 
 

ชุมชมแขวงดาวคะนอง ณ 
โรงเรียนศรีรักษ์วิทยา เขต
ธนบุรี 

ชุมชนต้องการมีพ้ืนที่ในการ
จัดกิจกรรมให้เด็กและได้
สำรวจความต้องการของ
ชุมชนพบว่าต้องการเล่นฟุต
ซอล 

สถานที่ โรงเรียนศรีรักษ์วิทยา เขต
ธนบุรี 
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ชุมชนได้มีพ้ืนที่ในการเล่นฟุต
ซอลเพื่อพัฒนาให้เยาวชนใน
ชุมชนมีไหวพริบ ส่งเสริม
ความรักใครและสามัคคีใน
ชุมชน 

โครงการพัฒนา 

๔. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ชุมชนบางขุนศรี 
 

ชุมชนแขวงบางขุนศรี  ชุมชนมีผู้สูงจำนวนมากซึ่ง
ยังขาดทักษะการดูแล
สุขภาพและทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.สิทธิชัย ฝรัง่ทอง 
สถานที่ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอก
น้อย วันที่ เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

จำนวนผู้ป่วย และค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุมีจำนวนลดลง
รวมถึงชุมชนมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมาก
ยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนา 

๕. โครงการ การนำ
องค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน 
(Health Care/
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย - เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้ในการ
นำสมุนไพรไทยมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพ 
- เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการทำเครื่องดื่มสมุนไพร
และสบู่สมุนไพรเพื่อใช้ใน

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการตามแผนดังนี้ 
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่
สมุนไพร ในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔ 
ในรูปแบบออนไลน์ 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำ

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทำสบู่จากสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก
สมุนไพรและสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ใน
อนาคตต่อไป 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๙๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
การดูแลสุขภาพ ภายใน
ครอบครัว และแนวทางใน
การสร้างอาชีพเสริมและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ต่อไป 

เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ใน
วันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์  
 - สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๔ ,๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ 

๖. โครงการ การนำ
องค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน 
(Health Care/
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) แขวงคลอง
ขวาง เขตภาษีเจริญ 

แขวงคลองขวาง เขตภาษี
เจริญ 

- เพ่ือนำองค์ความรู้ไป
ช่วยเหลือบริการชุมชน 
- เพ่ือให้ประชาชนมี
แนวทางในการสร้างอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนต่อไป 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมการทำเจล 
แอลกอออล์เพื่อรับมือการแพร่
ระบาดของไวรัส (COVID -๑๙) 
ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลอง
ขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ตาม
โครงการ U๒T ในวันที่  ๒๔ มี.ค.
๒๕๖๔ ณ ที่ทำการชุมชนราชมนตรี
ร่วมใจ แขวงคลองขวาง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ 
 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้
เองภายในครัวเรือน หรือ
นำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม
ได้ 
- ประชาชนในชุมชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๑๙ COVID – ๑๙ 
อย่างถูกวิธี 
- เฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคของโรคจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 
๑๙ 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๙๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
๗. โครงการ การนำ
องค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน 
(Health Care/
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 
 
 

- เพ่ือนำองค์ความรู้ไป
ช่วยเหลือบริการชุมชน 
- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการออก
กำลังกายที่เหมาะสม 
- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย 
สร้างสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ สร้างความมีคุณค่า
ในตนเองและมีสุขภาพจิตที่
ดี 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการชีวิตสดใสวัยสูงอายุ ณ วัด
คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๘ มี.ค.๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ออกกำลังกายได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ทำให้สุขภาพ
แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

โครงการอบรม 

๘. โครงการ การนำ
องค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน 
(Health Care/
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ 

แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ 
 
 

- เพ่ือนำองค์ความรู้ไป
ช่วยเหลือบริการชุมชน 
- ประชาชนในชุมชน
ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทำเจลล้างมือภายใน
ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน แขวงบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-
๑๙ ณ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้
เองภายในครัวเรือน หรือ
นำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม
ได้ 
- ประชาชนในชุมชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๑๙ COVID – ๑๙ 
อย่างถูกวิธี 
- เฝ้าระวังป้องกันการแพร่

โครงการอบรม 



 

 

~ ๙๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๗ มี.ค.๒๕๖๔ 

ระบาดจากโรคของโรคจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 
๑๙ 

๙. โครงการ การ
นำองค์ความรู้ไป
ช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ) ตำบลบาง
กอบัว อำเภอพระ
ประแดง 
 

ตำบลบางกอบัว อำเภอพระ
ประแดง 

- เพ่ือนำองค์ความรู้ไป
ช่วยเหลือบริการชุมชน 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการสัมมนา เรื่องการ
ประเมินศักยภาพตำบล ของตำบล
บางกอบัว อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ 
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้ว ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางกอบัว ๓๒/๒ 
หมู่ ๒ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ 

- ได้กิจกรรมที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆตามปัญหาและ
ความต้องการของ ชุมชน
ตำบลบางกอบัว อำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
- ได้แผนกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการของ ชุมชนตำบล
บางกอบัว อำเภอพระ
ประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 
 

โครงการอบรม 

๑๐. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จังหวัดสมุทรปราการ / 
ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา 

เพ่ือให้เกิดการจ้างงานการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มี

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับจ้างงาน
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ

ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา 
และบัณฑิตจบใหม่ ได้รับ

โครงการอบรม/
กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๙๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
(มหาวิทยาลัยสู่
ตำบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ : U๒T) 

และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 
๒๐๐ คน 

ความครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

ดำเนินการโครงการ ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ประชาชน และ
หน่วยงานภายในจังหวัด
สมุทรปราการ / ๑-๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการโครงการ ได้รับการ
จ้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ 

๑๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
(มหาวิทยาลัยสู่
ตำบลสร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ : U๒T) 
ครั้งที่ ๒ 

จังหวัดสมุทรปราการ / 
ประชาชนในพืน้ที่ นักศึกษา 
และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 
๑๐๐ คน 

เพ่ือให้เกิดการจ้างงานการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับจ้างงาน
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการโครงการ ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ประชาชน และ
หน่วยงานภายในจังหวัด
สมุทรปราการ / ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา 
และบัณฑิตจบใหม่ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการโครงการ ได้รับการ
จ้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ 

โครงการอบรม/
กิจกรรมสัมพันธ์ 

๑๒. โครงการสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ / ผู้ว่า เพ่ือให้เกิดการลงนามบันทึก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๑๐๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
เครือข่ายบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ 
ประเทศ : U๒T 
และพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ นายอำเภอ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกเทศมนตรี และ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน 
ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา 
และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 
๒๐๐ คน 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร จำนวน ๕๐ คน 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี กับองค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล
ประจำตำบล และ
หน่วยงานภายในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาลประจำตำบล และหน่วยงาน
ภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายตำบลแบบบูรณาการ 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความครอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาลประจำตำบล และ
หน่วยงานภายในจังหวัด
สมุทรปราการ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน 

๑๓. โครงการสร้าง
เครือข่ายบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานหน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้า
ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย

จังหวัดสมุทรปราการ / 
ผู้ประสานงาน อว. ส่วนหน้า 
จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร จำนวน ๒๐ คน 

สร้างภาคีเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ประจำจังหวัด
สมุทรปราการ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กับมหาวิทยาลัยภายในจังหวัด
สมุทรปราการ สร้างเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
ประจำจังหวัด ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน

สร้างเครือข่ายการทำงาน
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
ประจำจังหวัด ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการ
ส่วนหน้าของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมในการ
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
เพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๑๐๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
และนวัตกรรม (อว. 
ส่วนหน้า) จังหวัด
สมุทรปราการ และ
พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล / ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

และโครงการมหาวิทยาลัยสู่
ตำบล 

๑๔. โครงการ
สัมมนา “การสร้าง
ระบบเครือข่าย
ข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองด่าน 
จังหวัด
สมุทรปราการ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน 
ตัวแทนประชาชนและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองด่าน จำนวน ๘๐ 
คน 

เพ่ือจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่
ของชุมชน (Community 
Big Data) ในรูปแบบแผนที่
ชุมชน วิเคราะห์สถานภาพ
ตำบลและความต้องการ
ของพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจการจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชนในรูปแบบแผนที่
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนและนำเสนอมิติการลง
ข้อมูลในระบบเครือข่ายชุมชน ศึกษา
การใช้เครื่องมือในการลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลชุมชนเพ่ือจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชน (แผนที่ชุมชน) / ๑ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้
และความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชนในรูปแบบ
แผนที่ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาท้องถิ่น ร่วม
แลกเปลี่ยนและนำเสนอมิติ
การลงข้อมูลในระบบ
เครือข่ายชุมชน มีแนวทาง
การใช้เครื่องมือในการลงพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือจัดทำ
ระบบเครือข่ายชุมชน (แผนที่
ชุมชน) และสามารถใช้
เครื่องมือศึกษาชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๑๐๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
 

๑๕. โครงการ
สัมมนา “การสร้าง
ระบบเครือข่าย
ข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลคลอง
ด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน 
ตัวแทนประชาชนและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลอง
ด่าน จำนวน ๘๐ คน 

เพ่ือจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่
ของชุมชน (Community 
Big Data) ในรูปแบบแผนที่
ชุมชน วิเคราะห์สถานภาพ
ตำบลและความต้องการ
ของพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจการจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชนในรูปแบบแผนที่
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนและนำเสนอมิติการลง
ข้อมูลในระบบเครือข่ายชุมชน ศึกษา
การใช้เครื่องมือในการลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลชุมชนเพ่ือจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชน (แผนทีชุ่มชน) / ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้
และความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทำระบบ
เครือข่ายชุมชนในรูปแบบ
แผนที่ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาท้องถิ่น ร่วม
แลกเปลี่ยนและนำเสนอมิติ
การลงข้อมูลในระบบ
เครือข่ายชุมชน มีแนวทาง
การใช้เครื่องมือในการลงพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือจัดทำ
ระบบเครือข่ายชุมชน (แผนที่
ชุมชน) และสามารถใช้
เครื่องมือศึกษาชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๑๐๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การผลิตน้ำยาล้าง
จานจากมะกรูด  
 

ชุมชนแขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย 

น้ำยาล้างจานมีสารเคมีที่มี
ส่วนผสมที่ทำให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานและ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย 
วันที่ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔
ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการผลิต
น้ำยาล้างจานจากมะกรูด  

พัฒนาน้ำยาล้างจานด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผสมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการการ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลอง
สาน 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทำเจลล้างมือ เพื่อรับมือ
ปัญหาวิกฤต โควิด๑๙ และลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนวัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้
เองภายในครัวเรือน หรือ
นำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม
ได้ 
- ประชาชนในชุมชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๑๙ COVID – ๑๙ 
อย่างถูกวิธี 
- เฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคของโรคจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๑๐๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
๑๙ 

๓. โครงการ การ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย       ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการตามแผนดังนี้ 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทำสบู่เจลเพ่ือสุขภาพ ชุมชนวัดวิเศษ
การ - วัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์  
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการขยะเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน วันที่ ๔ ก.ย.๒๕๖๔ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ
ออนไลน์  
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำอีเอ็มเพ่ือการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ ๔ ก.ย.
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ใน 
รูปแบบออนไลน์ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทำสบู่เจลเพ่ือสุขภาพ ไว้ใช่ใน
ครัวเรือน เพ่ือช่วยลด
ค่าใช้จ่าย 
- ประชาชนในชุมชน มี
จิตสำนึก และร่วมมือกันคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
- ประชาชนในชุมชน สามารถ
ทำอีเอ็ม เพ่ือเป็นการลด
ปัญหามลพิษทางน้ำ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๑๐๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๔ ส.ค. , ๔ ก.ย.๒๕๖๔ 

๔. โครงการ การ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) แขวงคลอง
ขวาง เขตภาษีเจริญ 

แขวงคลองขวาง เขตภาษี
เจริญ 

- แก้ปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอย 
- สร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน 
 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำสบู่จากกากกาแฟ
เพ่ือการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมชุมชนราชมนตรีร่วมใจ 
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ ตามโครงการ U๒T 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทำสบู่จากกากกาแฟไว้ใช้เอง
ภายในครัวเรือน หรือจำหน่าย
เป็นอาชีพเสริมได้ 
- ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมและเข้าใจการคัดแยกขยะ
มากขึ้น 

โครงการอบรม 

๕. โครงการ การ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) แขวงคูหา

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะ 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะระดับ
ครัวเรือน" แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
คัดแยกขยะ และจัดการขยะ
ในครัวเรือน เป็นการช่วยลด
ปัญหาขยะในชุมชน นำไปสู่
การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน ภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๑๐๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
สวรรค์ เขตภาษี
เจริญ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๓๐ มี.ค.๒๕๖๔ 

๖. โครงการ การ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) แขวงบาง
จาก  เขตภาษีเจริญ 

แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตโลชั่นกันยุงป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ชุมชนศรีประดู่ แขวงบางจาก เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ณ 
ชุมชนศรีประดู่ แขวงบางจาก เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๙ มี.ค.๒๕๖๔ 

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตโลชั่นกันยุงป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ไว้ใช้เองภายใน
ครัวเรือน หรือผลิตเพ่ือ
จำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

โครงการอบรม 

๗. โครงการการ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่

ตำบลบางกระสอบ อำเภอ
พระประแดง 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการทำตะไคร้หอม
กันยุง 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  
- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำตะไคร้หอมกันยุ่ง
ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ณ อบต.บาง
กระสอบ ตำบลบางกระสอบ อำเภอ

- ประชาชนในชุมชนสามารถ
ทําตะไคร้หอมกันยุงไว้ใช้เอง
ภายในครัวเรือน หรือผลิตเพ่ือ
จำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้ 

โครงการอบรม 



 

 

~ ๑๐๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ชุมชน) ตำบลบาง
กระสอบ อำเภอพระ
ประแดง 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
สภาวะโลกร้อน 

ณ หมู่ ๙ บ้านขุนสมุทรจีน 
ตำบลแหลมฟ้าผ่า 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ชุมชนต้องการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวตระหนักถึง
ความรุนแรงของสภาวะโลก
ร้อน 

บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ  
ผู้รับผิดชอบ ผศ.วัฒนชัย ชูมาก 
วันที่ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
๒๕๖๔ 
 

ชุมชนได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สภาวะโลกร้อน 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการอบรม
เรื่อง "วิธีการเก็บ
ข้อมูลในชุมชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ชุมชนบ้านคลองสวน ชุมชนขาดความรู้เรื่อง 
"วิธีการเก็บข้อมูลในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ อ.ภูธร กอดแก้ว 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ชุมชนได้รับความรู้เรื่อง 
"วิธีการเก็บข้อมูลในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา 

๓. โครงการวิศวกร
สังคมจิตอาสามอบ
ถุงปันสุข 

๕ ชุมชน - ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ จำนวนมาก จึง

- ให้ตัวแทนนักศึกษาลงพ้ืนที่และ
แจกถุงปันสุขให้กับตัวแทนผู้นำ
ชุมชนและตามบ้านพักที่มีผู้ป่วยติด

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับ
ความช่วยเหลือและได้รับ
สิ่งของจากตัวแทนนักศึกษา 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๐๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ทำให้ได้รับการช่วยเหลือที่
ยังไม่พียงพอ 

เตียง 

 

ตารางที่ ๖: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การผลิตครู      
๑. โครงการกิจกรรม
วิชาการ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียนแล้ว การได้จัดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาบูรณาการองค์
ความรู้และประสบการณ์จากชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

กิจกรรมวิชาการสำหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

นักศึกษาสามารถบูรณา
การองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากชั้น
เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการเรียนรู้คณิต
แนวใหม่ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ และ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ตามยคุสมัย การจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมองค์ความรู้ในชั้นเรียน
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้คณิตแนวใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดการเรียนรู้คณิต
แนวใหม่ 

นักศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้คณิตแนวใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๓. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

การกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสุขและมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้มีหลายวิธี การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกมและ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาสื่อการเรียน

นักศึกษาสามารถพัฒนา
สื่อการเรียนรู้โดยใช้เกม



 

 

~ ๑๐๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยใช้เกม
และเทคนิคเกมิฟิ
เคชั่น 

เทคนิคเกมิฟิเคชันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสอนโดยใช้เกมและ
เทคนิคเกมิฟิเคชัน 

และเทคนิคเกมิฟิเคชันได้ 

๔. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ e-
learning 

อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ 

สถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ ทำให้เกิด technology 
disruption รวดเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคะเนไว้ การพัฒนาทักษะการ
พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-learning ทำให้อาจารย์
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถ
จัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ e-
learning 

อาจารย์สามารถจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบ e-
learning ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. จุลสารคณะครุ
ศาสตร์  

อาจารย์และ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ และ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

องค์ความรู้ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์มีการอัพเดทอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้บุคคลากรที่เก่ียวข้องกับวงการการศึกษาได้
อัพเดทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอคณะครุ
ศาสตร์จึงจัดทำจุลสารเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

จัดทำจุลสารคณะครุ
ศาสตร์ปีละ ๒ ฉบับ 

บุคคลากรที่เก่ียวข้องกับ
วงการการศึกษาได้
อัพเดทตัวเองให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ 

๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
สร้างสื่อด้วยการเขียน
โปรแกรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

การพัฒนากระบวนการคิดเป็นทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สำคัญ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อด้วยการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ 

๑. นักศึกษาสามารถสร้าง
สื่อด้วยการเขียน
โปรแกรมได้ 
๒. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบผ่านการ
เขียนโปรแกรม 



 

 

~ ๑๑๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางสู่สายวิชาชีพ
ครูปฐมวัย 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

นักศึกษาจำนวนมากสมัครเข้าเรียนในสายครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
โดยไม่เข้าใจแนวทางในสายอาชีพในอนาคตของตนนอกเหนือจาก
การสอน การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถช่วยให้นักศึกษา
กำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
ที่มีประสิทธิภาพได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางสู่สายวิชาชีพครู
ปฐมวัย 

นักศึกษาเข้าใจแนวทางสู่
สายวิชาชีพครูปฐมวัย 

๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
สอนแบบ
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(phenomenon 
based-learning) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้มีหลากหลาย การสร้างความเกี่ยวโยง
ระหว่างเรื่องที่เรียนกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสอนแบบ
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(phenomenon 
based-learning) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

นักศึกษาสามารถสอน
แบบปรากฏการณ์เป็น
ฐานสำหรับปฐมวัยได้ 

๙. โครงการอบรม
เรื่ององค์กร สถาน
ประกอบการ ชุมชน
ในท้องถิ่นของ
นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

ครูมีบทบาททั้งในโรงเรียนและท้องถิ่นท่ีตนปฏิบัติงาน เพื่อเตรียม
นักศึกษาสู่การเป็นครูนักพัฒนา การสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นเป็น
ทักษะที่สำคัญ 

อบรมเรื่ององค์กร สถาน
ประกอบการ ชุมชนใน
ท้องถิ่นของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

นักศึกษามีความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 

๑๐. โครงการอบรม นักศึกษาคณะครุ ศตวรรษท่ี ๒๑ มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ อบรมเรื่องการเสริมสร้าง นักศึกษาสามารถ



 

 

~ ๑๑๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

เรื่องการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

ศาสตร์ ด้าน รวมถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 

เสริมสร้างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ 

๑๑. โครงการอบรม
เรื่องเสริมความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพ
ครูคณิตศาสตร์ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ตามยุคสมัย การจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมองค์ความรู้ในชั้นเรียน
สามารถเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมเรื่องเสริมความรู้
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ 

นักศึกษาได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

๑๒. โครงการอบรม
เรื่องการสอน
คณิตศาสตร์ด้วย
แนวคิด STEM 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ตามยุคสมัย การจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมองค์ความรู้ในชั้นเรียน
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อบรมเรื่องการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยแนวคิด 
STEM 

นักศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
แนวคิด STEM ได้ 

๑๓. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์วิทยาการ
คำนวณ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ตามยุคสมัย การจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมองค์ความรู้ในชั้นเรียน
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์วิทยาการ
คำนวณ 

นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพคณิตศาสตร์
วิทยาการคำนวณ 

๑๔. ประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียน ครู
พ่ีเลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์และผู้ที่

อาจารย์และ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ และ
โรงเรียนในเขต

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว การได้ฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาควบคู่ไปด้วยทำให้นักศึกษาครุศาสตร์มีความเข้าใจและ
ตระหนักในบทบาท หน้าที่ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่มี

ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการฝึก

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
เข้าใจกระบวนการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 
และมีส่วนร่วมและให้



 

 

~ ๑๑๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

เกี่ยวข้องในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

พ้ืนที่บริการ ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรมีส่วนร่วมและให้สำคัญต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

ประสบการณ์วิชาชีพครู ความสำคัญ 

๑๕. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้ง
ที่ ๑ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร ี

ต้องพัฒนาให้มีบุคลากรเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมศรีเจริญ อาคาร 
๓ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
 

อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้พัฒนา
เอกสารประกอบการสอน 
และตำราได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 

๑๖. โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์
เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ - ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ ณ 
อาคาร ๑ ชั้น ๗ ห้อง
ประชุม วิทยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  
- สรุปและประเมินผล

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการทำผลงาน
วิชาการเพ่ือขอรับ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- มีผู้เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 



 

 

~ ๑๑๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ๒๕ และ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๖๔ 

๑๗. โครงการอบรม
เตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการสำหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ 
กพอ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
- เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

- ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการใน
รูปแบบออนไลน์ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ในการเสนอขอตำแหน่ง
วิชาการ และมีการทำ
ผลงานวิชาการเพ่ือ
กำหนดขอตำแหน่ง
วิชาการ 

๑๘. โครงการอบรม
พัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษใน
รายงานวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์เกี่ยวกับหลักการใช
ภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ 
- เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

- ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการใน 
รูปแบบออนไลน์ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนรายงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 



 

 

~ ๑๑๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ 
การพัฒนาครู 
(บัณฑิต มรภ.) 

    

๑. อบรมเรื่องพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของครู
ในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานครโดย
ใช้ชุดฝึกภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารใน
สถานศึกษาและ
ชุดฝึกทักษะการทำ
ข้อสอบมาตรฐาน 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและสามารถใช้ในการสื่อสารกับคนทั่ว
โลกได้ เพื่อให้เยาวชนสามารถก้าวสู่และใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้
โดยไม่มีอุปสรรค ครูมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนของประเทศ 

อบรมเรื่องพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของครูในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานครโดยใช้
ชุดฝึกภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในสถานศึกษา
และชุดฝึกทักษะการทำ
ข้อสอบมาตรฐาน 

ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ชุดฝึกภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารใน
สถานศึกษาและชุดฝึก
ทักษะการทำข้อสอบ
มาตรฐาน และสามารถ
นำไปสู่การพัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๒. อบรมเรื่องพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย ตาม
นโยบาย Thailand 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการ
สร้างเครื่องมือวัดด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย ตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือวัดด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัยและทักษะ
พิสัย ตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐ และ
สามารถนำไปสู่การ



 

 

~ ๑๑๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๔.๐ พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๓. อบรมเรื่องการ
ประยุกต์ใช้สถิติ
ทางการวิจัยกับการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องการ
ประยุกต์ใช้สถิติทางการ
วิจัยกับการทำวิจัยในชั้น
เรียน 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
สถิติทางการวิจัยกับการ
ทำวิจัยในชั้นเรียนและ
สามารถนำไปสู่การ
พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๔. อบรมเรื่องการ
ผลิตสื่อนิทานอย่าง
สร้างสรรค์สำหรับครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องการผลิตสื่อ
นิทานอย่างสร้างสรรค์
สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
นิทานอย่างสร้างสรรค์
และสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๕. อบรมเรื่อง
กระบวนการและ
เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องกระบวนการ
และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับ
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สำหรับระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สามารถนำไปสู่การ



 

 

~ ๑๑๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๖. อบรมเรื่องเทคนิค
การประเมินโครงการ
เพ่ือพัฒนาผลงาน
วิชาการ 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องเทคนิคการ
ประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาผลงานวิชาการ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
ประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาผลงานวิชาการ
และสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๗. อบรมเรื่องเทคนิค
การประเมินโครงการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนของ
ประเทศ ครูจึงควรได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ 

อบรมเรื่องเทคนิคการ
ประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
ประเมินโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 

๘. การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
คณะครุศาสตร์ 

อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ 

อาจารย์มีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาองค์ความรู้ เจต
คติ และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่อนาคตครูของประเทศ ครูจึงควร
ได้รับการอัพเดทองค์ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของตน
อย่างสม่ำเสมอ 

อบรมปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
คณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถ
นำไปสู่การพัฒนาศิษย์ที่มี
ประสิทธิผล 



 

 

~ ๑๑๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๙. โครงการสนับสนุน
สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับการสอน
ศาสตร์เฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 

พัฒนาและผลิตสื่อวีดี
ทัศน์ประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

สื่อวีดีทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอน 

ตารางท่ี ๗: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 
- - - - - 
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
- - - - - 
 

 

 

 



 

 

~ ๑๑๘ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๘: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู  
- - - - - 
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
- - - - - 
 

 

 

 



 

 

~ ๑๑๙ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๙: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑ .  โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย
ภ าษ าอั งกฤษ เพ่ื อ พั ฒ นา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

นักศึกษาผู้ เข้ าร่วมโครงการ 
จำนวน ๘๐ คน ฯ ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมภาษาอังกฤษและ
เป็นการเตรียมตัวนักศึกษาใน
เบื้ องต้น เพ่ือให้ ตระหนั กถึ ง
ความสำคัญและบทบาทของ
ภาษาอังกฤษได้มี โอกาสใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเจ้าของ
ภ า ษ า ใน ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ท ำ
กิจกรรมเป็นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ งการฟั ง พูด 

    ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นั กศึกษาส่ วน ใหญ่ ยั งอยู่ ใน
ระดับปานกลางจำเป็นต้อง
พั ฒ น า อี ก ม า ก  เ พ่ื อ ให้ มี
ศั กยภาพในการเสริมสร้ าง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่
จะติดตัวไปจนสำเร็จการศึกษา 
จึงต้องมีการวางรากฐานการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
กลุ่มนี้  

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่  
๒๑ 

นักศึกษามีความคุ้นเคยและ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ื อการสื่ อสาร  ซึ่ งจะ เป็ น
แ รงจู ง ใจ ใน การฝึ ก ก าร ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน ใน
ชีวิตประจำวันและสถานการณ์
อ่ืน ๆ 
 



 

 

~ ๑๒๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
อ่านและเขียน 

๒ . โครงการประกวดการ
เขียนตั ว อักษรจีนและคัด
ลายมือภาษาจีน 

นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจ
จำนวน ๕๐ คน 

เพ่ิมพูนทักษะการแข่งขันด้าน
ภาษาจีนให้แก่นักศึกษาและ
เยาวชน 

จัดโครงการประกวดการเขียน
ตั ว อั กษ รจี น และคั ดล ายมื อ
ภาษาจีน 

นักศึกษาและเยาวชนได้เพ่ิม
ศักยภาพด้านภาษาจีน 

๓. โครงการพัฒนาแอปพลิเค
ชั น คำศั พท์ ภ าษ าอั งกฤษ
หมวดสังคมศาสตร์สำหรับ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จำนวน ไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คน มีแอปพลิเค
ชั น ค ำศั พ ท์ ส ำห รั บ เรี ย น รู้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ห ม ว ด
สังคมศาสตร์ 
 
 

สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษยังมีน้อยส่งผลต่อ
ก าร เข้ าถึ งก าร เรี ย น รู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

จัดทำแอปพลิ เคชั นคำศัพท์
ภาษาอังกฤษหมวดสังคมศาสตร์
ส ำ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เ พ่ื อ เป็ น แห ล่ ง เรี ยน รู้ ให้ แ ก่
นักศึกษา 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ผ่านแอปพลิเคชันคำศัพท์หมวด
ศิลปะการออกแบบสำหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

๔ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จำนวน ๓๐ คน 

เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษาฝึกการจัดการนำเที่ยว
เป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอ
ข้อมูลสถานประกอบการที่
นักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ท า ง ธุ ร กิ จ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

๕. โครงการอบรมสร้างเสริม
ทั กษ ะภ าษ าอั งกฤษ ตาม
เส้นทางบังคับมัคคุเทศก์ใน
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
บริการ (ศึกษานอกสถานที่
ตามเส้นทางบังคับของการ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 



 

 

~ ๑๒๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
๖ . โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน
ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจำวัน 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๗. โครงการอบรม เรื่อง การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
 
 
 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๘ . โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพ่ื อ ใช้ ใน
วิชาชีพและในชีวิตประจำวัน 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๙ . โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง up-skill 
English for International 
Logistics 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๑ ๐ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC” 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 



 

 

~ ๑๒๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑ ๑ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทำงาน 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๑๒. โครงการอบรมเรื่อง การ
พัฒนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๑๓ .  โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทำงาน 
 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๑๔. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านการฟัง การอ่านและการ
พูดเบื้องต้น 
- เพ่ือกระตุ้นความสนใจและ
เห็นความสำคัญในการพัฒนา
ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ 

- ขออนุมัติโครงการ ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร 
- ดำเนินโครงการโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปี 
สุดท้าย ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑๐ 
ห้อง ๑๑๐๘ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร ี
วันที่ ๗-๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 
- ดำเนินโครงการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 



 

 

~ ๑๒๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๗ , ๑๔ ส.ค.
๒๕๖๔ 
- ดำเนินโครงการ English 
Camp for Communication 
and Active Learning ใน
รูปแบบออนไลน์ 
วันที่ ๑๗-๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔ 
- สรุปและประเมนิผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
เม.ย. – ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑ ๕ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ตคณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในแต่ละสาขาวิชา 
- เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้
ในการทำงาน ประกอบอาชีพ 
เพ่ิมคุณวุฒิและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติโครงการ ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร 
- ดำเนินโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๔ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในแต่ละสาขาวิชา และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการทำงาน ประกอบอาชีพ 
เพ่ิมคุณวุฒิและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อ



 

 

~ ๑๒๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
การทำงานให้แก่นักศึกษาที่จะ
จบไปเป็นบัณฑิตในอนาคต 

๑ ๖ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ณ  ส ถ า น
ประกอบการ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์  
มีความรู้ความเข้าใจตามศาสตร์
วิชาการวิชาชีพของแต่ละสาขา 
- เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ 
- เพ่ือเสริมความความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

- ติดต่อประสานงานขอเข้า
ศึกษาดูงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๔ 

- ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก าร ได้ รั บ
ประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ และสามารถนำ
ความรู้ ที่ ได้ รั บ ไป ใช้ ใน การ
ทำงานในอนาคต 

๑๗. โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่  

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้และ
ปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและ 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มี
ทักษะด้านวิชาการพ้ืนฐานที่
เหมาะสมเพ่ือให้สามารถศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
ได้ประสบผลสำเร็จ  

- ติดต่อประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๔ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจทักษะวิชาการพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน มี
ความพร้อมในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
  
- มีสัมพันธภาพที่ดีในหมู่
นักศึกษาและรุ่นพี่ 
- สามารถปรับตัวทั้งในด้านการ



 

 

~ ๑๒๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้ 

๑ ๘ . โค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
คุณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ตที่ พึ ง
ป ระส งค์ ด้ าน เท ค โน โลยี
สารสนเทศ ด้านจิตอาสาและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจิต
อาสาและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ื อให้นั กศึกษาที่ เข้ าร่วม
โครงการสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

- ติดต่อประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๔ ส.ค.๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร ด ำ เนิ น
กิจกรรมตามชีวิประจำวันได้ 

๑๙.โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/ติดต่อวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- สรุปและประเมินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑ เม.ย.๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม
ก่อนออกไปทำงาน ตลอดจน
สามารถ เขี ยนประวัติ  (CV) 
สามารถสมัครงานผ่านช่องทาง
ของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน 
และมีการวางตัวด้วยบุคลิกภาพ
แ ล ะ ม า ร ย า ท ที่ ดี  ต า ม
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

๒๐. โครงการส่งเสริมความรู้
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
เสริมสร้างภาวะผู้นำและการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถนำ
กระบวนการประกันคุณภาพ 
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรม

- ขออนุมัติโครงการ ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร 
- ดำเนินโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพ 
- ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำใหแ้ก่
นักศึกษา 
- สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน



 

 

~ ๑๒๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
หรือโครงการนักศึกษา  
- เพ่ือให้นักศึกษาดำเนินชีวิต
ด้วยการรู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่ 
ใ ช้ เห ตุ ผ ล ใน ก า ร ตั ด สิ น 
ปฏิบัติงานด้วยใจ สอดคล้องกับ
กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เท ค โน โล ยี  ค ำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ น
สำคัญ  

การดำเนินกิจกรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และในการดำเนินชีวิต 

๒๑. โครงการอบรมบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
และผู้สนใจ 

ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ  - เพ่ือให้ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
- เพ่ือให้ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ 
มีทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/ติดต่อวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
-สรุปและประเมินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๗ ธ.ค.๒๕๖๓ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการประกอบ
อาชีพได้ 

๒๒. โครงการการฝึกอบรม
และทดสอบมาตรฐานช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร 

ประชาชนทั่วไป และช่างไฟฟ้า -  เพ่ือให้บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้าสามารถต่อยอดจากการ
พัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถทางด้านช่าง
ไฟฟ้า รวมถึงสามารถนำความรู้
ความสามารถไปประกอบอาชีพ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ดำเนินโครงการ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔ 

- ผู้ เข้ าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ การ
ทางไฟฟ้าอย่างเหมาะสม 



 

 

~ ๑๒๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
- เพ่ือให้บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้าเกิดความเข้าใจในระบบ
ไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า กฎระเบียบของทางการ
ไฟฟ้า ความปลอดภัยในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย 
วสท. 
- เพ่ือให้บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้าเกิดทักษะความสามารถ
ในทางปฏิบัติ การติดตั้งทาง
ไฟฟ้า 
- เพ่ือให้บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้าทวนสอบความเข้าใจใน
การหลักการทำงาน เลือกใช้
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟ
รั่ว การต่อลงดิน การต่อสาย 
การทำงานอย่างมีระบบแบบ
แผนที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๒๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้
เท ค โน โล ยี ก า ร แ ป ร รู ป

ผู้สนใจ 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

- เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปอาหารให้แก่ผู้สนใจ

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำ
น้ ำพริกคลุก  ๓  ชนิ ด  นำไป



 

 

~ ๑๒๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ทั่วไปในพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เพ่ื อ เป็ นแนวทางการสร้ า ง
อาชีพ เพ่ิมรายได ้

- ดำเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำน้ำพริกคลุก ณ 
ห้อง ๑๔๘ อาคาร ๑ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

จำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได ้

๒ ๔ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร ในการพัฒ น า
ทักษะขั้นสูงเพ่ือเตรียมความ
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ง า น
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

ผู้สนใจและนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
๒-๔ ทั้งกรุงเทพฯ และ
สมุทรปราการ 

เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานที่
ต้องการในอนาคต โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้แรงงานมี
ความสามารถด้านดิจิทัล
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม 
 

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการจัดอบรม
รูปแบบ online จำนวน ๒ 
โครงการ ได้แก่  
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา Artificial Intelligence 
Project วันที่ ๑๑  และ ๑๘ 
ส.ค. ๒๕๖๔  
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา IOT Project วันที่ ๒๕ 
ส.ค. และ ๑ ก.ย. ๒๕๖๔   
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔   

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ 
Artificial Intelligence 
Project และ IOT Project ใน
การทำงาน พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ 



 

 

~ ๑๒๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๒ ๕ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร พั ฒ น า
นั กศึ กษ าและ เส ริมส ร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป -  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพร้อมในการทำงานทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
-  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถทำงานร่วมและ
ปรับปรุงตัวในการเปลี่ยนแปลง 
ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม ต า ม
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- สรุปและประเมินผล 
 ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒๑ ก.ค.๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการร
พัฒ นาทั กษะการ เรี ยนรู้ ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  ส า ม า ร ถ
นำมาใช้ได้ตลอดชีพ 

๒๖. โครงการไอทีพ่ีสอนน้อง นักศึกษาและประชาชนทั่วไป - เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
Disruptive Technology  
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เ ปิ ด โ ล ก ทั ศ น์ แ ล ะ ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๕๓๓ อาคาร ๕ ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- สรุปและประเมินผล 
 ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๗ มี.ค.๖๔ 
 

- ผู้เข้าโครงการได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง Disruptive 
Technology ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการ
พัฒนาและเสริมสร้างองค์
ความรู้เพิ่มขึ้น 
  

๒๗. โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
 

- เพ่ือให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกี่ยวกับการ
ย้อมสีธรรมชาติ 
- เพ่ือให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้การทำผ้ามัด

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการโดยอบรมใน
รูปแบบออนไลน์  
- สรุปและประเมินผล 

ผู้ เข้าร่วมโครงการรู้จักแหล่ง
วั ต ถุ ดิ บ ส ำ ห รั บ สี ย้ อ ม ผ้ า
ธ รรม ช าติ แ ล ะส าม ารถน ำ
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นการ



 

 

~ ๑๓๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ย้อม ระยะเวลาดำเนินงาน  

๒๒ ส.ค.๒๕๖๔ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 

๒ ๘ . โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา และผู้สนใจ 
 

- เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ระบบคุณภาพการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ 
- เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการทำงานจริง  

- ประสานงานวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินโครงการ  ณ ห้อง
ประชุมวิทยธนบุรี อาคาร ๑ ชั้น 
๗ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- สรุปและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๒ เม.ย.๒๕๖๔ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบ
คุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ISO 14000 สามารถนำไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี
ใน ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบต่อการทำงาน 

๒๙. โครงการเตรียมความ
พร้อมคณิ ตวิทย์ เพ่ื อมุ่ งสู่
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมใน
กรุงเทพฯ 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของผู้เข้าร่วมโครงการให้มี
ความพร้อมต่อการทดสอบ
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
หรือ PAT๑ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง
กติกา ระเบียบ การใช้คะแนน 
O-NET เพ่ือใช้ในการเรียนต่อ
ในระดับมาหาวิทยาลัย และมี
ค วามพร้อม ในการสอบ ใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
/ ติดต่อวิทยากร 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการ ณ 
ห้อง ๑๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
ห้องประชุม ๕๐ ปี ราชภัฏธนบุรี 
อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้น และมีความพร้อมต่อการ
ทดสอบความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ หรือ PAT๑ 
- ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รมี พ้ื น
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ขึ้น  และสามารถนำความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ที่ ได้ รั บ ไป ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทั้ง
ในการสอบเข้าและการเรียนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย  



 

 

~ ๑๓๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
 ๖-๗ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๓ ๐ . โค ร งก า รป ระ ก ว ด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเท่า
เท่า  

- เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
- เพ่ื อ เป็ น เวที การน ำเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
/ ติดต่อกรรมการตัดสิน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้
แข่งขัน 
- ดำเนินโครงการในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- สรุปและรายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
๑๘ และ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึก
ทักษะการนำเสนอผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์และเป็น
การส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

๓๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือการบริการ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือการบริการแก่ผู้ใช้บริการ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๔ 

มีการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับคืน
หนังสืออัตโนมัติ และชุดประตู
ควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ
เพ่ือใช้ในการบริการ 

๓๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพ่ือเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักวิทยบริการฯ 

๑  ต .ค . ๒ ๕ ๖ ๓  – ๓ ๐  มิ .ย . 
๒๕๖๔ 

มีการจัดหาครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และ
สแกนเนอร์ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สำนักวิทยบริการฯ 



 

 

~ ๑๓๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓๓. โครงการพัฒนาสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการพัฒนาสำนักวิทย
บริการฯ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ี
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

๑  ต .ค . ๒ ๕ ๖ ๓  – ๓ ๐  ก .ย . 
๒๕๖๔ 

มีการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

๓๔. โครงการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยและตรง
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

๑  ต .ค . ๒ ๕ ๖ ๓  – ๓ ๐  ก .ย . 
๒๕๖๔ 

มีการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการบริการให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และผู้สนใจในท้องถิ่น 

๓๕. โครงการพัฒนางานโสต-
ทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการจัดซื้อจัด
จ้างและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม 
เป็นต้น 

๑  ต .ค . ๒ ๕ ๖ ๓  – ๓ ๐  ก .ย . 
๒๕๖๔ 

มีการพัฒนางานโสตทัศน-
ศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ    โดยการจัดซื้อจัด
จ้างและ    ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและ การให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม   
เป็นต้น 

๓๖. โครงการพัฒนาความ
พัฒนาความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางด้านดิจิทัล 

นั กศึ กษาทุ กคนต้ องเข้ าการ
อบรม 

นักศึกษาสอบ Digital Literacy 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ 

๓๗. โครงการพัฒนาสำนัก นักศึกษาและบุคลากร ๑.เพ่ือบริการวิชาการ ตลอดปีงบประมาณ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร



 

 

~ ๑๓๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

๒.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย์ 

ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” 
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี ที่เข้ารับการ
อบรม จำนวนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษดีกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม และหลัง
เข้ารับการอบรมนักศึกษาทำ
การสอบ DRU Test ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการทดสอบหลังการ
อบรม 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน
มากมีผลสอบยังไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และมีความประสงค์ท่ีจะอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนความรู้
พ้ืนฐานที่สำคัญ เพ่ือนำไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Intensive preparation for 
DRU Test” สำหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครัง้ที่ 
๑/๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษา   

 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๑  
วัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ทั้งสิ้น ๒๔๐ คน เข้ารับการ
ทดสอบ จำนวน ๑๕๑ คน และ
มีนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 
๑๐๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๕๗ 

๓๙. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “เตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ TOEIC” 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี และผู้สนใจเข้ารับ
การอบรม จำนวนร้อยละ ๔๐  
และร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม
มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเข้ารับ
การอบรม 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่
จำเป็นต้องยื่นคะแนนสอบ 
TOEIC เพ่ือใช้ในการบรรจุเข้า
รับราชการ รวมไปถึงนักศึกษา
คณะอ่ืนๆ และบุคลากรที่
ต้องการหาประสบการณ์การ
สอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง มี

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ TOEIC”ให้นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
เข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ TOEIC 

มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
โครงการจำนวน ๔๐ คน และ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีผลสัมฤทธิ์หลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนอบรม  
และหลังการอบรมมีนักศึกษา
และบุคลากรลงทะเบียนและ
เข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบ 



 

 

~ ๑๓๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ความประสงค์ท่ีจะอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนความรู้
พ้ืนฐานที่สำคัญ เพ่ือนำไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
สอบ TOEIC  
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ 
วัน 

TOEIC ทันที หลังจากเสร็จสิ้น
การอบรมฯ จำนวน ๑๙ คน  

๔๐. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” 
หลักสูตรวันอาทิตย์ สำหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ที่เข้ารับการอบรม 
จำนวนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษดีกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม และหลัง
เขา้รับการอบรมนักศึกษาทำ
การสอบ DRU Test ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน
มากมีผลสอบยังไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และมีความประสงค์ท่ีจะอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนความรู้
พ้ืนฐานที่สำคัญ เพ่ือนำไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Intensive preparation for 
DRU Test” หลักสูตรวันอาทิตย์ 
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ให้กับนักศึกษา  ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน ๒๑  วัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ทั้งสิ้น ๘๐ คน เข้าทดสอบ 
จำนวน ๓๐ คน และมีนักศึกษา
สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 
๒๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๖ 

๔๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร 
Introduction to Phonics 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร ี

เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้องให้กับนักศึกษา 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร Introduction to 
Phonics ให้นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
เข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ในการออกเสียงภา

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๓๐ คน และร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรม 



 

 

~ ๑๓๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
อังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ 
วัน 

๔๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” 
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ที่เข้ารับการอบรม 
จำนวนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษดีกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม และหลัง
เข้ารับการอบรมนักศึกษาทำ
การสอบ DRU Test ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน
มากมีผลสอบยังไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และมีความประสงค์ท่ีจะอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนความรู้
พ้ืนฐานที่สำคัญ เพ่ือนำไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Intensive preparation for 
DRU Test” สำหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครัง้ที่ 
๒/๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษา  
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๑  
วัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ทั้งสิ้น ๒๔๐คน เข้าทดสอบ 
จำนวน ๑๒๓ คน และมี
นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 
๙๑ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๙๘ 

๔๓. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Intensive 
preparation for DRU Test” 
หลักสูตรวันอาทิตย์ สำหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ที่เข้ารับการอบรม 
จำนวนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษดีกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม และหลัง
เข้ารับการอบรมนักศึกษาทำ
การสอบ DRU Test ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาคพิเศษ
จำนวนมากมีผลสอบยังไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดและมีความประสงค์ที่
จะอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือทบทวน
ความรู้พื้นฐานที่สำคัญ เพ่ือ
นำไปปรับใช้ในการพัฒนา
ตนเองต่อไป 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Intensive preparation for 
DRU Test” หลักสูตรวันอาทิตย์ 
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ให้กับนักศึกษา  ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน ๒๑  วัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ทั้งสิ้น ๘๐ คน เข้าทดสอบ 
จำนวน ๒๖ คน และมีนักศึกษา
สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 
๒๑ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๗๖ 



 

 

~ ๑๓๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๐: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑ .โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการ การเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน ๑๕๐ คน 

นักศึกษายังขาดความรู้ในด้าน
ทักษะผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผล
ต่ อ ก า รป ร ะ ก อ บ อ าชี พ ใน
อนาคต 

จั ด โค ร ง โค ร งก ารอ บ รม เชิ ง
ปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะ
ก า ร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑” 
 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี  ได้ รั บ ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า งทั ก ษ ะก าร เป็ น
ผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑ 
แ ล ะ มี ค ว าม พ ร้ อ ม ใน ด้ า น
วิชาการและการเสริมสร้ าง
ทั กษะทางด้ าน  Hard Skills, 
Soft Skills ที่ จ ำ เป็ น ส ำห รั บ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร พั ฒ น า
สม รรถน ะดิ จิ ทั ล ส ำห รั บ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน ๕๐ คน มี
ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ

พั ฒ น าค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาเพ่ือ
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การ พั ฒ น าสมรรถน ะดิ จิ ทั ล
ส ำ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ และผู้ ส น ใจมี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ



 

 

~ ๑๓๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

นักศึกษา คณะมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

สมรรถนะดิจิทัลและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การดำเนินชีวิตได้ 

ชีวิตประจำวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้แก่นักศึกษา 
 

สมรรถนะดิจิทัลและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดำเนินชีวิตได้ 

๓ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก าร  แน วท างการ
พั ฒ น า ต น เอ ง ก่ อ น ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพตาม
คุณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และผู้สนใจ 
จำนวน ๑๘๐ คน มีความรู้ความ
เข้ า ใจ เกี่ ย วกับการทำงาน ใน
สภาพแวดล้อมการทำงานจริง
จ า ก วิ ท ย า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถและเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการได้งานทำของนักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

เพ่ื อ เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม ให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพ่ือรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานต่างๆ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  ชั้ นปี ที่  ๓  ทุ ก
สาขาวิชาและผู้ที่สนใจมีความรู้
ในการพัฒนาตนเอง สามารถ
ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม
กับความต้องการขององค์กร
หรือหน่วยงานและสามารถหา
งานทำได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 

๔. โครงการแข่งขันบอร์ดเกม นักศึกษาจากมหาลัยลัยต่างๆ 
รวม๓๐คน 

ปัจจุบันตลาดแรงงานโดยสถาน
ประกอบการมีความต้องการ
บัณฑิตที่จบใหม่ที่คิดวิเคราะห์
มองภาพรวมของซัฟพลายเชน
ขององค์กรนั้นๆ ได้ 

จัดโครงการการแข่งขันบอร์ดเกม
เพราะจากผลการวิจัยพบว่า การ
ใช้เกมส์เป็นกระบวนการในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และเข้าใจกระบวนการ
ทางด้านซัฟพลายเชนได้ดียิ่งขึ้น 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ 
ห้องประชุม ๕๐ ปี อาคาร ๑ ชั้น  
๑๕ 

นักศึกษามีทักษะกระบวนการ
คิดทางด้านซัฟพลายเชน 

๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานบัญชี

อาจารย์และนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

ในปัจจุบันมาตรฐานบัญชี
รายงานทางการเงิน จะต้องเป็น

จัดอบรมเพ่ือให้นักบัญชียึดหลัก
มาตรฐานบัญชี รายงานทาง

อาจารย์ นักบัญชีได้รับความรู้
มาตรฐานบัญชี รายงานทาง



 

 

~ ๑๓๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ในยุคดิจิตอล” ทียอมรับ ทั้งกฎหมายเพ่ือให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในสังคม 

การเงิน จะต้องเป็นทียอมรับ ทั้ง
กฎหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในสังคม 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร ๒ ชั้น  ๘ 

การเงินอย่างถูกต้อง 

๖. โครงการอบรมจริยธรรม
ของนักนิเทศศาสตร์ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษายังขาดความรู้และ
ทักษะวิชาชีพที่จำเป็น รวมถึง
ความรู้ด้านจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักเท
ศาสตร์ในยุคดิจิตอล 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ณ ห้อง
เรีย ๑๑๐๖ อาคาร ๑ ชั้น ๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ได้รับรู้และมีประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนัก
นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิตอล 

๗. โครงการ เบื้องหลังการ
ผลิตรายการโทรทัศน์” 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษายังขาดความรู้เกี่ยวกับ
เบื้องหลังการผลิตรายการ
โทรทัศน์” 

จัดอบรมให้ความรู้เบื้องหลังการ
ผลิตรายการโทรทัศน์” 
วันพฤหัสที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ 
ห้องเรียน ๑๑๑๑ อาคาร ๑ ชั้น 
๑๑ 

 เสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะ
เบื้องหลังการผลิตรายการ
โทรทัศน์” 

 

๘. โครงการอบรมการพัฒนา
ทักษะการทำงานในสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษายังขาดทักษะในการ
ทำงานในสถานประกอบการ 

จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา
ทักษะการทำงานในสถาน
ประกอบการ 
วันที่ ๖ มกรคม ๒๕๖๔ อาคาร ๒ 
ชั้น ๘ 

นักศึกษาได้รับทักษะการทำงาน
ในสถานประกอบการ 



 

 

~ ๑๓๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๙. การประยุกต์ใช้เครื่อง 
Mac สำหรับงานกราฟิก 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

การผลิตสื่อในปัจจุบันมีรูปแบบ
ที่น่าสนใจจึงจำเป็นต้องมีการ
ออกแบบให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โดยต้องใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

จัดอบรมการประยุกต์ใช้เครื่อง 
Mac สำหรับงานกราฟิก 
วันที่ ๖ และ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ ห้อง สป๙๕๐๒ 
อาคาร ๙ ชั้น ๕ 

นักศึกษาได้รับทักษะเกี่ยวกับ
การใช้เครื่อง Mac สำหรับงาน
กราฟิก 

๑๐. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง การปฏิบัติการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศอย่าง
ปลอดภัย 
 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษายังขาดทักษะการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทาง
อากาศอย่างปลอดภัย 
 

จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ
อย่างปลอดภัย  
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้อง
ประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๑๕ 

นักศึกษาได้รับทักษะการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทาง
อากาศอย่างปลอดภัย 
 

๑๑. โครงการอบรมเรื่องการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานปี ๒๕๖๓ 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

นักศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

จัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานปี 
๒๕๖๓ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๑๒. โครงการสัมมนาเริ่มเล่น
หุ้นกับคนรุ่นใหม่ 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษามีความสนใจในการ
เล่นหุ้น 

จัดอบรมโครงการสัมมนาเริ่มเล่น
หุ้นกับคนรุ่นใหม่ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
อาคาร ๒ ชั้น ๘ 

นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หุ้น 

๑๓. อบรมเรื่องความสำคัญ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม นักศึกษามีความสนใจในเรื่อง จัดอบรมโครงการอบรมเรื่อง นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ



 

 

~ ๑๔๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ของภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

ของภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

ความสำคัญของภาษาและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ 
ห้องเรียน ๑๕-๔๐๑ อาคารเรียน
รวม ๑๕ 
 

ภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๔. โครงการอบรมเรื่อง การ
รู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา การ
รู้เท่าทันสื่อจากภาพยนตร์ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษายังขาดทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ 
ห้องเรียน ๙๓๐๔ อาคารเรียน
รวม ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สป 

นักศึกษาได้รับทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อ 

๑๕. โครงการสัมมนาเรื่อง 
การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับ
วัยรุ่นในยุค ๔.๐ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสังคมดิจิทัลกับ
การสื่อสารจากผู้เชี่ยวชาญ 

จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การ
สื่อสารในยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค 
๔.๐ ในวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๓.๐ น. 
ณ ห้องเรียน สป ๙๔๐๒ อาคาร
เรียนรวม ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 

นักศึกษาเข้าใจการสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล อันจะทำให้เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอ 

๑๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การแต่งหน้า
และเครื่องแต่งกาย 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษายังขาดทักษะความรู้ 
ความชำนาญ ในด้านการการ
แต่งหน้าและเครื่องแต่งกายจาก

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การแต่งหน้าและเครื่องแต่ง
กาย ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม 

นักศึกษาได้รับทักษะความรู้ 
ความชำนาญ ในด้านการการ
แต่งหน้าและเครื่องแต่งกายจาก



 

 

~ ๑๔๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการนำ
ความรู้ด้านการแต่งหน้าและ
เครื่องแต่งกายไปต่อยอดในการ
ทำงานในอนาคต 

๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องเรียน สป ๙๓๐๖ อาคาร
เรียนรวม ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการนำ
ความรู้ด้านการแต่งหน้าและ
เครื่องแต่งกายไปต่อยอดในการ
ทำงานในอนาคตได้ 

๑๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจำลอง
รูปแบบ Supply Chain กับ
การเรียนการสอน 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษายังขาดทักษะ 
กระบวนการคิด วิเคราะห์  
ทางด้าน Demand and 
Supply Chain 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจำลองรูปแบบ Supply 
chain กับการเรียนการสอน ใน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม เวลา 
๘.๓๐ -๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๕๐ ปี ราชภัฏธนบุร ี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๕  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

นักศึกษามีทักษะ กระบวนการ
คิด วิเคราะห์  ทางด้าน 
Demand and Supply Chain 
รวมถึงได้เสริมสร้างการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้เข้าใจ 
learning and innovation 
skills เพ่ิมมากข้ึน 

๑๘. โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพในสายงาน
การจัดการขนส่งสินค้าและ
การกระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ วิชาโลจิสติกส์ด้าน
การจัดซื้อ ด้านการตลาด 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษาขาดสมรรถนะอาชีพ
ในสายงานการจัดการขนส่ง
สินค้าและการกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ วิชาโลจิสติกส์
ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด 

จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพในสายงานการจัดการขนส่ง
สินค้าและการกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ วิชาโลจิสติกส์
ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด
๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ 

นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะ
อาชีพในสายงานการจัดการ
ขนส่งสินค้าและการกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศ    
วิชาโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ 
ด้านการตลาด 



 

 

~ ๑๔๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
เรื่อง การเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
ทำงาน 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือการทำงาน 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง 
การเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือการทำงาน๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียน
๒๕๒ อาคาร ๒ ชั้น ๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 

นักศึกษาได้เสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
ทำงาน 

๒๐. โครงการประชุมวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  
และผู้ใช้บริการ 

เพ่ือเป็นการวิพากษ์รายงาน 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

มีการจัดโครงการวิพากษ์รายงาน
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
/๑ เม.ย. – ส.ค. ๖๔ 

มีการวิพากษ์รายงาน 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๒๑. โครงการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  
และผู้ใช้บริการ 

เพ่ือเป็นประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
/๑ เม.ย. – ส.ค. ๖๔ 

มีการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๒. โครงการพัฒนาสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการพัฒนาสำนักวิทย
บริการฯ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

มีการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการท้องถิ่น 

๒๓. โครงการจัดทำ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์/ มีการการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ มีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสาร



 

 

~ ๑๔๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ 
และข่าวสารของสำนักวิทย
บริการฯ 

ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ และ
ข่าวสารของสำนักวิทยบริการฯ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

วิทยบริการ สำหรับ
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ที่น่าสนใจและข่าวสาร
ของสำนักวิทยบริการฯ  
เป็นรายเดือน 

๒๔. โครงการบำรุงรักษา
ระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ     
ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ 

มีการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

มีการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่ง
เป็นการบริการแก่ผู้ใช้บริการ 

๒๕. โครงการบำรุงรักษา
ระบบเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการบำรุงรักษาระบบ
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

การบำรุงรักษาระบบเครื่องยืม-
คืนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

มีการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

๒๖. โครงการต่ออายุสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการให้บริการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ 

มีการต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    
สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

มีการต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    
สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

๒๗. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการบริการ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือการบริการภายใน 
สำนักวิทยบริการฯ 

มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ 
การบริการ /  
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 

มีการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะไม้
ยางพารา และเบาะโฟม สำหรับ
ให้บริการในการนั่งอ่านหนังสือ 



 

 

~ ๑๔๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๒๕๖๔ 
๒๘. โครงการประชาสัมพันธ์
ความรู้และสารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ความรู้และสารสนเทศ ภายใน
สำนักวิทยบริการฯ  

มีการประชาสัมพันธ์ความรู้และ
สารสนเทศ ภายในสำนักวิทย
บริการฯ / 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 
 
 

มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ทำการประชาสัมพันธ์ความรู้และ
สารสนเทศ ภายในสำนักวิทย
บริการฯ 

๒๙. โครงการพัฒนางานโสต-
ทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน  
ห้องประชุม เป็นต้น 
 

มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ  
เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม เป็น
ต้น 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

มีการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ท้องถิ่น เช่น ห้องเรียน   
ห้องประชุม เป็นต้น                                            

๓๐. โครงการพัฒนาสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

๑.เพ่ือบริการวิชาการ 
๒.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย์ 

ตลอดปีงบประมาณ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



 

 

~ ๑๔๕ ~ 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๑: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
- - - - - 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๔๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑๒: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑ . โค ร งก ารจั ด ท ำ
เอกสารการเผยแพร่
ก ารจั ด ก า รค ว าม รู้  
หัวข้อ การบูรณาการ
การเรียนการสอนและ
การวิจัยกับการบริการ
วิชาการเพ่ือสนองพระ
บรมราโชบายด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน 

เพ่ือจัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ 
หัวข้อ การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยกับการบริการวิชาการเพ่ือ
สนองพระบรมราโชบายด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทำเอกสารการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยกับการบริการวิชาการ
เพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ รายการ  
 

ค ณ า จ า ร ย์ ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์และผู้สนใจมี
เอกสารเพ่ือใช้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

 



 

 

~ ๑๔๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๓: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. การจัดหาวัสดุและ
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนภาคปกติคณะ
ครุศาสตร์ทั้งกรุงเทพฯ 
และสมุทรปราการ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพที่ดี 
นอกเหนือจากผู้สอนที่มีคุณภาพแล้ว ยังมี
ความจำเป็นต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและเหมาะสมด้วย 

จัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปกติ 

นักศึกษามีวัสดุและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

๒. โครงการครุศาสตร์
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ 
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะครุ
ศาสตร์ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ
ตระหนักในคุณค่าและบทบาทของคณะ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านต่อการ
ดำเนินงานของคณะ 

จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ด้านมีความตระหนักใน
คุณค่าและบทบาทของ
คณะครุศาสตร์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครูเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. การพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ 

บุคลากรคณะครุศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุนมีบทบาทสำคัญใน
การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ บุคลากร

อบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ 

บุคลากรสายสนับสนุน
จึงควรได้รับการพัฒนา



 

 

~ ๑๔๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
สายสนับสนุนจึงควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้าใจและพัฒนาบทบาทของตนเองต่อ
องค์กร 

เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. โครงการจัดทำ
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นักวิชาการ และนักวิจัย 
ใช้เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการและผลงานวิจัย 

ช่องทางให้บุคลากรและผู้สนใจได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย บทความ
วิชาการยังมีน้อย 

วารสารวิชาการ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี
กำหนดเผยแพร่ ๓ ฉบับ  ต่อปี 
ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน 
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม 
ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม 
 
 

คณะมีวารสารวิชาการ 
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
สำหรับเผยแพร่ผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร  ข อ ง
อาจารย์และบุคลากร
ในคณะฯ ตลอดจนเป็น
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ได้
เผ ย แ พ ร่  ติ ด พิ ม พ์
ผลงาน 
 
 

๕. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ฝึกสาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และ

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆของสาขาวิชาในคณะฯ 

จัดซื้อวัสดุฝึกให้เพียงพอและเป็นไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อวัสดุ 

สาขาวิชาต่างๆในคณะ
มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อ
จำนวนนักศึกษาใน



 

 

~ ๑๔๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รายวิชา 
๖. โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ 

จำนวนนักศึกษาท่ีมีจำนวนลดลง 
ในแต่ละปี 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การออกแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัย 

จำนวนนักศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีจำนวน
เพ่ิมข้ึน 

๗. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนักงานใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ 

การจัดการเรียนการสอน
ในคณะฯ และสนับสนุน
การดำเนินงานภายใน
สำนักงานคณะฯ 

ครุภัณฑ์ยังมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน และครุภัณฑ์ในสำนักงานชำรุด
และมีไม่เพียงพอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอในปีงบประมาณ
และการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อ
จัดจ้าง 

มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอนและต่อการ
ดำเนินงานสนับสนุนใน
คณะฯ 

๘. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากร 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ในงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ เพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ในงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ความรู้ เพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

๙. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การพัฒนางาน 

เข้ารับการอบรม *ไม่สามารถเข้ารับการ
อบรมได้เนื่องจากติด
ปัญหาสถานการณ์ 



 

 

~ ๑๕๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
Covid-๑๙ 

๑๐. ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักศึกษา 
(จัดกิจกรรมบริการ
แนะนำด้านสุขภาพ 
ตรวจโรค รักษาและส่ง
ต่อผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุ 
โดยพยาบาล)  

นักศึกษา ภาคปกติและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพกับนักศึกษา ภาคปกติและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

จัดบริการพยาบาลวิชาชีพ แนะนำ และดูแล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน 

เพ่ือให้นักศึกษาภาค
ปกติและบุคลากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เห็ น
ความสำคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพซึ่ ง
นำไปสู่การมีสุขภาพ
ร่างกายทั่วไป สมบูรณ์
และแข็งแรง 

๑๑. ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักศึกษา 
ภาคพิเศษ (จัด
กิจกรรมบริการแนะนำ
ด้านสุขภาพ ตรวจโรค 
รักษาและส่งต่อผู้ป่วย
กรณีอุบัติเหตุ โดย
พยาบาล)  

นักศึกษา ภาคพิเศษและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพกับนักศึกษา ภาคปกติและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

จัดบริการพยาบาลวิชาชีพ แนะนำ และดูแล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน 

เพ่ือให้นักศึกษาภาค
พิเศษและบุคลากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เห็ น
ความสำคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพซึ่ ง
นำไปสู่การมีสุขภาพ
ร่างกายทั่วไป สมบูรณ์
และแข็งแรง 

๑๒. แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้  
แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑ 
(รอบคัดเลือก)  

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักกีฬา 
จำนวน ๓๕ คน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักสิต
นักศึกษาทางด้านกีฬา 

ส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ
แข่งขันระยะเวลาดำเนินงาน ๑ เดือน 

เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 

๑๓. โครงการ“สัมมนา ผู้นำนักศึกษา จำนวน ๒ - เพ่ื อสร้างเครือข่ ายกิจการนั กศึกษา - ให้ นั กศึ กษาได้ท ำงาน เป็ นที ม  มี การ - นักศึกษานำความรู้ที่



 

 

~ ๑๕๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
กลุ่มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์” 

คน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์ 
- เพ่ือให้นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรม 
แล้ วน ำค วามรู้ ที่ ได้ ม าป ระยุ ก ต์ ใช้ กั บ
มหาวิทยาลัย 
- ระยะเวลา ๓ วัน 

ได้มาปรับใช้ในการทำ
กิจกรรม 

ตารางท่ี ๑๔: รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการจัดทำเอกสาร
เพ่ือให้ความรู้และป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

พ้ื น รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามโครงการโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบ
บูรณาการ  
         พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จ ำ น ว น  ๔  แ ข ว ง  ไ ด้ แ ก่    
๑. แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
๒. แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี    
๓ .แขวงอรุณ อมรินท ร์  เขต
บ า ง ก อ ก น้ อ ย   แ ล ะ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
๑๙ (COVID - ๑๙) อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการติดโรคไวรัส
โคโรนา (COVID - ๑๙) ใน
ประเทศไทยเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้เล็งเห็น

จัดทำเอกสารเพื่อเผยแผ่ความรู้
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่าให้แก่ประชาชนเพื่อได้มีความรู้
และเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันตัวเอง 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 



 

 

~ ๑๕๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๔. แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  
        พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน ๔ ตำบล 
ได้แก่  
๑. ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์  
๒. ตำบลปากคลองบางปลากด 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
๓.ตำบลทรงคนอง อำเภอพระ
ประแดง  และ 
๔.ตำบลตลาด  อำเภอพระ
ประแดง   
รวม ๘ แห่ง 

ความสำคัญของการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นาอย่างถูกวิธี จึงได้จัดทำ
โครงการจัดทำเอกสารเพ่ือให้
ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๕๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑๕: แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพระบรม      
ราโชบายและบริบททางสังคมในปัจจุบันให้กับชุมชน 
๒. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ในการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนและสังคม 
๓. มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการลงสำรวจของต้องการของชุมชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
๔. มีสาขาวิชาที่หลากหลายทำให้สามารถจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้หลายศาสตร์ 
๕. ผู้ประกอบการมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
๖. เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือมีความเป็นมืออาชีพสูง 

๑. การติดตามประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
PDCA  ทุกโครงการ 
๒.การให้บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชน
เนื่องจากคณะฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดบริการ 
๓. ขาดประสบการณ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๔. กฎระเบียบในการใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ 

๑. ในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้งเพ่ือสำรวจชุมชนยังไม่สามารถสำรวจพื้นที่รับผิดชอบได้
ทั้งหมดเนื่องจากจำนวนหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนมาก 



 

 

~ ๑๕๔ ~ 
 

๒. ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ 
๓. ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
๔. พัฒนาได้หลายๆด้านอาทิ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์, โลโก้, บรรณจุภัณฑ์ 
๕. เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ประชาชนเริ่มมองหาอาชีพใหม่ 
๖. จำนวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นทำให้บุคคลกลุ่มนี้เริ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 

๒. โอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากพ้ืนที่ เป็นไปได้ยาก 
๓. เกิดการแพร่ระบาดของโรค covid-๑๙ ทำให้ต้องมีการประสานงาน ONLINE 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

๑. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นและจัดหาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ต่างๆตามความต้องการของท้องถิ่นเข้าพัฒนาท้องที่ที่รับผิดชอบ 
๒. จัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชาเพ่ือจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามความ
ต้องการของชุมชน 
๓. รีบนัดทุกฝ่าย (วัน/เวลา/สถานที่) ในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย 
๔. เร่งหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
ในการปฏิบัติงานแต่ละด้านต้องประสานงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจ ปลอดภัย สำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

๑. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการและสำรวจความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือให้สามารถจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๒. หาสถานที่เผื่อไว้หากไม่สามารถทำงานได้ 
๓. ประชุมกันบ่อยขึ้นเพ่ือให้เกิดการเข้าใจ ปลอดภัย สำเร็จตามเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
๑. ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการลงชุมชนเพื่อสำรวจความ
ต้องการของชุมชนในการจัดโครงการพัฒนาชุมชน 
๒. วางแผนการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนให้ชัดเจนโดยการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบโครงการทุก

๑. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและขยายพ้ืนที่ในความรับผิดชอบให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพ่ือจัดโครงการและพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุ่มพ้ืนที่
และติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
๓. รีบปฏิบัติงานให้ทันเวลาเนื่องจากกฎระเบียบอาทิปิดงบ ไม่มีการผ่อนผัน 



 

 

~ ๑๕๕ ~ 
 

โครงการให้ครบวงจร PDCA 
๓. ทำการ Swap ก่อนที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม 
๔. จำกัดปริมาณเฉพาะผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ เท่านั้น 

๔. รีบส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเป็นระยะๆ  
 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๖: แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.โครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยถือเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบครูของครูและนักศึกษาคร ู
๒.นักศึกษามีความขยัน อดทน มจีิตสาธารณะ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๓.บุคลากรมีศักยภาพ มีความร่วมมือ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะ 
๔.โครงการสถาบันพ่ีเลี้ยงท่ีคณะครุศาสตรร์ับผิดชอบ 
๕.นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังระดับประถมและมัธยม 

๑.อาจารย์มีบทความวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาต/ินานาชาติน้อย 
๒.นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย 
๓.มีห้องปฏิบตัิการเฉพาะทางไมเ่พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑.มีโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 
๒.อาชีพครูเป็นวิชาชีพ และยังเปน็หนึ่งในไม่กี่อาชีพท่ีสามารถบรรจเุป็นข้าราชการได้ คณะครุ
ศาสตร์จึงยังไดร้ับความนยิม 
๓.นโยบายการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

๑.นักเรยีน นักศึกษาทุกระดับมีแนวโน้มลดลง 
๒.นโยบายการให้ทุนของรัฐบาลในวิชาชีพครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่ชัดเจน 
๓.รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานค่อนข้างน้อย 
๔.นโยบายของคุรุสภามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การบริหารจดัการไมเ่ป็นไปตามความมุ่ง
หมาย 



 

 

~ ๑๕๖ ~ 
 

๔.กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มีการกำกับดูแลด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
๕.กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ.มีการกำกับดูแลด้านการทำประกันคณุภาพของคณะทำให้คณะมี
มาตรฐานทางการศึกษา 
๖.คุรสุภาให้การรับรองหลักสูตรของคณะทุกหลักสูตร 
๗.นโยบายให้ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๘.นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้คณะครุศาสตรม์ีบทบาทนอกเหนือจากการผลิตบณัฑติครตูาม
หลักสตูรปกติ โดยสามารถพัฒนาครู ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 
 
๙.โรงเรียนเครือข่ายให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ  กรุงเทพมหานครให้ความสำคญักับ
การพัฒนาครูมากข้ึน ส่งผลใหค้ณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาครูในท้องถิ่นมากขึ้น 

๕.การปดิ-เปิดภาคเรียนตามอาเซยีน ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
๑.สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูสู่โรงเรียนและชุมชน และร่วมเสริมสร้างโรงเรียนใน
เครือข่ายให้เขม้แข็ง 
๒.สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี การพัฒนาการเรยีนการสอน และการวิจัย 
 

๑.ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพระดบัชาติ 
๒.เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ. 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
๑.จัดทำแผนบริหารความเสีย่ง แผนพัฒนาบุคลากร และแผนยุทธศาสตร์คณะครศุาสตร์ เพื่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 
 

๑.วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น 
๒.จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และวิชาหลัก 
 

 



 

 

~ ๑๕๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑๗: แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. คณะและสาขาวิชาผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและได้
รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
๒. มีหลักสูตรในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต 
๓. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 

๑. คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของหลักสูตร 
๒. นักศึกษามีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการกระตือรือร้นในการ
หาความรู้เพิ่มเติม 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เปิดโอกาสรับนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดแรงงานเพิ่ม
มากขึ้น 
๒. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

๑. การเปิดเสรีทางการศึกษาทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกหลากหลาย และเลือกเรียนจาก
สถาบัน คู่แข่งได้ 
๒. ในระดับอาชีวศึกษาที่มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทำให้คณะต้องวิเคราะห์
หลักสูตรรวมทั้งระบบการรับนักศึกษาเพ่ือรองรับการแข่งขันในอนาคต 

TOW’S MATRIX 



 

 

~ ๑๕๘ ~ 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
๑. คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันส่งผลต่อ
โอกาสในการได้งานทำของนักศึกษาในอนาคต 

 

๑. คณะควรวางแผนในการผลิตอาจารย์ในระดับปริญญาเอกให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหลักสูตร 
๒. คณะต้องวางแผนวิเคราะห์การรับนักศึกษาในอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
๑. คณะต้องปรับปรุงหลักสูตรในสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในอนาคตเพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
๒. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๑. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีทักษะมากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 
 

 

ตารางท่ี ๑๘: แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่การจัด
การศึกษาเดียวกัน โดยการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีมีทำเลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร การคมนาคม
สะดวก แม้จะมีพ้ืนที่จำกัด  แต่อาจารย์และนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เกิด
ความอบอุ่น 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ มีสถานที่กว้างขวาง สามารถรองรับ
นักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษได้จำนวนมาก 
๔. อาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีความสามารถ มีความตั้งใจ ดูแลการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการด้วย
มาตรฐานเดียวกัน 
๕. มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

๑. รายได้ของของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากนักศึกษาลดลง 
๒. รายได้ของของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษา  รายได้ที่มาจาก
การวิจัย การบริการวิชาการยังมีน้อยมาก 
๓. บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
๔. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชำนาญงานจำนวนมาก 
แต่ขาดการจัดการองค์ความรู้ ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
๕. บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับคุณวุฒิปริญญาเอก และผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ มี
แนวโน้มที่จะเกษียณค่อนข้างมาก 
๖. การพัฒนาเชิงรุกยังไม่มากพอ 
๗. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
๘. ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
๙. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ  มีปัญหาการสื่อสารภายในบางเรื่อง 



 

 

~ ๑๕๙ ~ 
 

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
๖. ใช้ระบบฐานข้อมูล MIS ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๗. มีการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ทั้งกรุงเทพและ
สมุทรปราการ 
๘. มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
๙. สภามหาวิทยาลัยให้ความสนับสนุนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นเต็มที่ 
๑๐. มีผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 
๑๑. มีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
๑๒. คณะฯมีระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายใน
คณะ 
๑๓. คณะมีการกระจายอำนาจทางการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจนตามประเภท
ของงาน 
๑๔. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนา
และผลักดันคณะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๕. คณัมีระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายใน
คณะ 
๑๖. คณะมีการกระจายอำนาจทางการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจนตามประเภท
ของงาน 
๑๗. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนา
และผลักดันคณะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๘. วิทยากรให้ความร่วมมือในการจัดอบรมแม้เกิดระบาดของโรค covid-๑๙ 
๑๙. ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญแม้เกิดระบาดของโรค covid-

๑๐. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับอ่อนถึง
ปานกลาง 
๑๑. สถานที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนสภาพแวดล้อมยังขาดบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๑๒. วัสดุครุภัณฑ์ในบางรายการยกไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะฯ 
๑๓. สถานที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนสภาพแวดล้อมยังขาดบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้  
๑๔. ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความสะอาดของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กฎระเบียบ
ในการใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
 



 

 

~ ๑๖๐ ~ 
 

๑๙ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. สำนักงบประมาณ เห็นความสำคัญ จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีทุนการศึกษาต่อและการฝึกอบรมเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
๓. สมุทรปราการมีสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrating Learning 
๔. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยมีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมีศูนย์ดูแลคนชราตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๖. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย UniNet ที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารและทางวิชาการร่วมกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
๗. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๘. เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เอ้ือต่อการทำงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มากยิ่งขึ้น 

๑. สำนักงบประมาณ ปรับลดการจัดสรรงบประมาณพ้ืนฐานในการปฏิบัติภารกิจ
ประจำ มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณรายได้มากขึ้น 
๒. ประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 
๓. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสายอาชีวศึกษามากข้ึน 
๔. กฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นอุปสรรคต่องาน
ด้านการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

๑. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานในคณะฯ ทำให้เพ่ิม
โอกาสในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนา
และผลักดันคณะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินงาน

๑. กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นต้องจัดส่ง
ผู้เกี่ยวข้องเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและสามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน    



 

 

~ ๑๖๑ ~ 
 

โครงการต่างๆได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
๓. เตรียมการด้านสถานที่และอุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
๔. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอนและสนับสนุนการสอน 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้บริการนักศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เช่น ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ MIS เพ่ือ
การตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษา 
๗. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานในคณะฯทำให้เพ่ิม
โอกาสในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๘. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนา
และผลักดันคณะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินงาน
โครงการต่างๆได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

๒. ให้วิทยากรเตรียมหลักสูตรออนไลน์  
๓. ชี้แจงให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ทุกหลักสูตร 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
๑. คณะมีการกระจายอำนาจทางการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจนตามประเภทของ
งานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
๒. การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินและพัสดุจะช่วยป้องกัน
ความผิดพลาดจากการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. เตรียมห้องอัดสตูดิโอ และอุปกรณ์ในการทำสื่อ ONLINE 
๔. จัดอบรมออนไลน์หากไม่สามารถมาอบรมในสถานที่จริงได้ 
๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 
๗. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากรายได้การจัด

๑. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ 
๒. เลื่อนวันจัดอบรมให้สามารถจัดอบรมได้โดยเรียบร้อย 
๓. คอยประสานงานให้ความเข้าใจและรับเรื่องร้องเรียนผู้เข้าอบรมตลอดเวลา 
 



 

 

~ ๑๖๒ ~ 
 

การศึกษา 
๘. พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. คณะมีการกระจายอำนาจทางการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจนตามประเภทของ
งานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
๑๐. การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินและพัสดุ 
 

 

ตารางที่ ๑๙: สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 

Key Indicator 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

เชิงปริมาณ  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๑๔๓ ๑๒๓  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ๑๖ ๒๗  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๔๓ ๑๑๓  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑๒ ๒๗  
จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าดำเนินโครงการ ๘๓ ๑๓๑  

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ๔๕ ๖๕  
จำนวนภาคีเครือข่าย ๑๖ ๒๐  
จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความสำเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

๑๓ ๑๐  



 

 

~ ๑๖๓ ~ 
 

Key Indicator 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

จำนวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

๑๕ ๑๘  

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา ๑ปี (มีงานทำ) 

๘๕ ๙๐.๙๗  

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา ๖๐ ๕๐  
จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

๑๐ ๙  

จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒๙ ๒๗  

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

๖๐ ๖๐  

จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๔ ๔ - 

อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

๔๑ ๕ - 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑,๐๐๐ ๕๐๐ - 
จำนวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ๕ ๕ - 
 

 



 

 

~ ๑๖๔ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๐ : กระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยที่ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ บรรลุผล 

กระบวนการทำงาน 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการดำเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑๐ ๔ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดโครงการ
กิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา (COVID - ๑๙) 
เช่น การจัดฝึกอบรม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการดำเนิน ๒ ๒  



 

 

~ ๑๖๕ ~ 
 

กระบวนการทำงาน 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาครู 
กระบวนการดำเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

๔ ๔ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดโครงการ
กิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา (COVID - ๑๙) 
เช่น การจัดฝึกอบรม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการดำเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

๑ ๓ 
 

 

กระบวนการสร้าง
คุณลักษณะ ๔ ประการ 
ตามพระบรมราโชบาย 

๒ ๑ 
 
 

 

 



 

 

~ ๑๖๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๑: สรุปผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

๑. โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้แอพลิเคชั่นเกมส์ทางการศึกษาออนไลน์
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ 

สื่อการเรียนรู้แอพลิเคชั่นเกมส์ทางการศึกษา
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ 

ผลิตสื่อการเรื่อนรู้ 

๒. โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ 

สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ 

ผลิตสื่อการเรียนรู้ 

๓. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

สื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 

ผลิตสื่อการเรียนรู้ 

๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน - เครื่องดื่มชาใบหม่อนบรรจุขวดพลาสติก - 
ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญชาใบหม่อน 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบฉลากสติกเกอร์และต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 



 

 

~ ๑๖๗ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
- จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 

๕. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีลูกจาก ทอฟฟ่ีลูกจาก - สำรวจความต้องการของชุมชน  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบตราสินค้าและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
- จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 

๖.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิและผลิตภัณฑ์จากกะปิกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
- กะปิก้อน 
- แกงเขียวหวานก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอสแกง
เขียวหวานกึ่งสำเร็จรูป 
- ซอสกะปิกึ่งสำเร็จรูป 
- แกงเลียงก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอสแกงเลียงกึ่ง
สำเร็จรูป 
- แกงส้มก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอสแกงส้มก่ึง
สำเร็จรูป 
- พริกแกงคั่วก้อนกึ่งสำเร็จรูป/ซอสพริกแกง
คั่วกึ่งสำเร็จรูป 
- เครื่องจิ้มกะปิหวาน น้ำปลาหวาน 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบตราสินค้าและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
- จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 

๗. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากลูกจาก ผลิตภัณฑ์ครีมสครับจากผลลูกจากแก่ 
 
 

- สำรวจความต้องการของชุมชน  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- จัดทำคลิปวีดีโอสาธิตการผลิตครีมสครับจาก
ผลลูกจากแก่ส่งให้สมาชิกกลุ่มนำไปศึกษา
ความรู้เบื้องต้น 

๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม - สำรวจความต้องการของชุมชน  



 

 

~ ๑๖๘ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 

๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผ้ามัดย้อม -จัดทำสื่อผลิตรายการประชาสัมพันธ์ 
-หาช่องทางการตลาด การขายของออนไลน์ 
-ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ 
-ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๒: โครงการ/กิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่นในช่วงการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคัดแยกขยะ
เพ่ือให้เกิดรายได้
ครัวเรือน แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

ประชาชนและผู้นำชุมชน 
จาก ๑๗ ชุมชน ในแขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

ขาดองค์ความรู้ในการดูแล
และจัดการขยะในพื้นที่ 
ตลอดจนองค์ความรู้ในการ
เพ่ิมมูลค่าจากการรีไซเคิล
ขยะ 

จั ด โค ร งก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ารคั ด แ ยก ข ย ะ
เพ่ือให้เกิดรายได้ครัวเรือน 
บรรยายเรื่อง ประเภทของ
ขยะ การคัดแยกขยะ การ
จัดการขยะรีไซเคิลและการ
แปรรูปขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ประชาชน จำนวน ๓๐ 
ค น  มี สุ ข ภ า ว ะ แ ล ะ
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ดี ขึ้ น
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและสุข
ชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 



 

 

~ ๑๖๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

พอเพียง สำนักงานเขตภาษี
เจริญ 

๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
อาชีพเจลแอลกอฮอล์
เพ่ือสร้างรายได้ของ
ชุมชนจรัลสนิทวงศ์ ๔๑ 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนจรัลสนิทวงศ์ ๔๑ 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ 
ชุมชน 
 
 
 
 

ปัญหาการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา ๑๙  (COVID - ๑๙ ) 
อย่างต่อเนื่อง และมีการติด
โรคไวรัสโคโรนา (COVID- 
๑๙ ) ในประเทศไทยเพ่ือ
เป็นการป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสได้อย่างเหมาะสม
และเป็นการสร้างรายได้
อ า ชี พ เ ส ริ ม ใ น ช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
 

จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาอาชีพ
เจลแอลกอฮอล์เพื่อสร้าง
รายได้ของชุมชนจรัลสนิท
วงศ์ ๔๑ แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ      ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 
๔๑ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

ประชาชนในชุมชนจรัญนิ
ทวงศ์ ๔๑ จำนวน ๖๔ 
คน    มีความรู้เรื่องการ
ทำเจลแอลกอฮอล์และ
นำไปประกอบอาชีพเพ่ือ
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
ครัวเรือน  
 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การทำเจลแอลกอฮอล์
และนำไปประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน 

๓ .โครงการอบรม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  มั ด ย้ อ ม
สร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณ ฑ์
สร้างรายได้ ชุมชนตำบล
ทรงคะนอง อำเภอพระ
ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 
 

ชุ ม ชนตำบ ลทรงคะน อง 
อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน ๑ 
ชุมชน 
 

ขาดองค์ความรู้และการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  “มั ด ย้ อ ม
สร้างสรรค์..ผลิตภัณฑ์สร้าง
รายได”้ 
ชุ ม ช น ต ำบ ล ท รงค น อ ง 
อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
วันที่  ๒ -๓ เมษายน พ.ศ.

ประชาชนในชุมชนชุมชน
ตำบลทรงคนอง อำเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน 
๓๕ คน ฯ มีความรู้เรื่อง
มัดย้อมเพ่ือสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และนำไป
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง

ประชาชนสามารถต่อ
ยอดสร้างรายได้จาก
การทำผ้ามัดย้อม 



 

 

~ ๑๗๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๒๕๖๔ 
ณ ลานอเนกประสงค์ที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้านชุมชนตำบล
ทรงคนองอำเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

รายได้ให้กับครัวเรือน
  

๔. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน
รู้เท่าทันโลกในแขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนในพ้ืนที่แขวงวัด
กัลยาณ ์เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ 
ชุมชน 

ส่งเสริมในด้านสุขภาพของ
คนในชุมชนและเพ่ืออบรม
ให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญา
สมุนไพรไทยเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ : ชุมชน
รู้เท่าโรค  

จั ด โค ร งก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ภู มิ ปั ญ ญ า
ส มุ น ไพ ร ไท ย เ พ่ื อ ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนรู้เท่า
ทันโลกในแขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ในหัวข้อภูมิปัญญาสมุนไพร
ไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
: ชุมชนรู้เท่าทันโรค” และ
ภู มิ ปั ญ ญ า ส มุ น ไพ รย า
สมุนไพรไทย 
วันพุธที่  ๗  เมษายน พ .ศ .
๒ ๕ ๖ ๔  ณ    ล า น
เอนกประสงค์ ชุมชนกุฎีขาว 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร ฯ 
จำนวน ๔๐ คน  ได้รับ
ความรู้ เรื่องภูมิปัญญา
สมุ น ไพ รไทย เพ่ื อการ
ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ แ ล ะ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชน 
 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สมุนไพรที่ใช้ส่งเสริม
ป้องกันโรคที่ให้มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 



 

 

~ ๑๗๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๕. โครงการจัดทำ
เอกสารเพ่ือให้ความรู้
และป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรน่า 

พ้ืนรับผิดชอบของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม รายตำบลแบบบูรณา
การ  
    พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๔ แขวง ได้แก่  ๑. 
แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
๒. แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  
๓.แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย  และ๔. แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ  
        พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ จำนวน ๔ 
ตำบล ได้แก่ ๑ . ตำบลนา
เกลือ   อำเภอพระสมุทร
เจดีย์  ๒ . ตำบลปากคลอง
บ างป ลากด  อำ เภ อพระ
สมุทรเจดีย์  ๓ .ตำบลทรง
คนอง อำเภอพระประแดง  
และ๔.ตำบลตลาด  อำเภอ

ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
๑๙ (COVID - ๑๙) อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการติดโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID - 
๑๙) ในประเทศไทยเพ่ือ
เป็นการป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนาอย่างถูกวิธี จึงได้
จัดทำโครงการจัดทำ
เอกสารเพ่ือให้ความรู้และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  โค
โรน่า 

จัดทำเอกสารเพื่อเผยแผ่
ความรู้และป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรน่าให้แก่
ประชาชนเพื่อได้มีความรู้
และเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันตัวเอง 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรน่า 

ประชาชนมีความรู้และ
รู้เท่าทันโรคระบาดที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 



 

 

~ ๑๗๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

พระประแดง  รวม ๘ แห่ง 
 

๖. โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้รับจ้างงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

พ้ืนรับผิดชอบของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม รายตำบลแบบบูรณา
การ  
   พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๔ แขวง ได้แก่  ๑. 
แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
๒. แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  
๓.แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย  และ๔. แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ  
  พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ๑. 
ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ ๒. ตำบลปาก
คลองบางปลากด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ๓.ตำบลทรง
คนอง อำเภอพระประแดง  

ประชาชนผู้รับจ้างงานยัง
ขาดทักษะในการเป็นผู้
รับจ้างงานในด้านต่างๆ 

จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้
รับจ้างงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกจิและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณา
การในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ผู้รับจ้างงานมีความรู้และ
ทักษะที่ดีในการทำงาน 

ผู้รับจ้างงานสามารถต่อ
ยอดการฝึกอบรมไปใช้
ในการทำงานในอนาคต 



 

 

~ ๑๗๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

และ๔.ตำบลตลาด  อำเภอ
พระประแดง  รวม ๘ แห่ง 

๗. โครงการทำเจลล้าง 
มือ เพื่อรับมือปัญหา 
วิกฤต COVID-๑๙  
ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ 

พ้ืนที่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ทั้งกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๑๙ (COVID - ๑๙) อย่าง
ต่อเนื่อง และมียอดการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 
๑๙) ในประเทศไทยสูงขึ้น 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้จัด
โครงการทำเจลล้างมือ  
เพ่ือรับมือปัญหาวิกฤต  
COVID-๑๙  
ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ เพื่อ
แจกให้ประชาชน ได้ใช้ใน
การล้างมือเพ่ือป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 
๑๙) 

๑. ขออนุมัติจัดโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการผลิต 
เจลล้างมือ 
๓. แจกเจลล้างมือให้
ประชาชน 
๔. สรุปและรายงานผล
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
ก.ค.-ส.ค.๖๔ 

- ได้เจลแอลกอฮอล์
สำหรับล้างมือสำหรับ
แจกให้ประชาชน 

- เฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - ๑๙) รอบ
ใหม่ 
- ได้ความรู้ในขั้นตอน
การทำเจลล้างมือ 

๘. โครงการผลิตเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือและ

พ้ืนที่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 

๑. ขออนุมัติจัดโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการผลิตเจล

- ได้เจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือและหน้ากากผ้า

- เฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคจาก



 

 

~ ๑๗๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

หน้ากากผ้า “ราชภัฏ
ธนบุรีร่วมใจต้านภัยไวรัส 
(COVID-๑๙)” ภายใต้
โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ 
(U๒T) 

ทั้งกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ 

๑๙ (COVID - ๑๙) อย่าง
ต่อเนื่อง และมียอดการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 
๑๙) ในประเทศไทยสูงขึ้น 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้จัด
โครงการผลิตเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือและ
หน้ากากผ้า “ราชภัฏธนบุรี
ร่วมใจต้านภัยไวรัส 
(COVID-๑๙)” 
เพ่ือแจกให้ประชาชน เพ่ือ
ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - ๑๙) 

แอลกอฮอล์ล้างมือและ
หน้ากากผ้า “ราชภัฏธนบุรี
ร่วมใจต้านภัยไวรัส 
(COVID-๑๙)” 
๓. แจกเจลล้างมือและ
หน้ากากผ้า ให้ประชาชน  
๔. สรุปและรายงานผล
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐-๒๘ พ.ค.๖๔ 

สำหรับสำหรับแจกให้
ประชาชน 

เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - ๑๙) รอบ
ใหม่ 
- ได้ความรู้ในขั้นตอน
การทำเจลล้างมือ 

๙. โครงการวิศวกรสังคม
จิตอาสามอบถุงปันสุข 

- ชุมชนตำบลแหลมฟ้าผ่า 
ชุมชนคลองลัดภาชี , ชุมชน
พูนบำเพ็ญ , ชุมชนโรงคราม
และชุมชนวัด   บุปผาราม 

- ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ จำนวนมาก จึง
ทำให้ได้รับการช่วยเหลือที่
ยังไม่พียงพอ 

- ให้ตัวแทนนักศึกษาลง
พ้ืนที่และแจกถุงปันสุข
ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนและ
ตามบ้านพักท่ีมีผู้ป่วยติด
เตียง 

- นักศึกษาได้ช่วยเหลือ
และรู้จักการแบ่งปัน
สิ่งของให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบมากข้ึน 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับสิ่งของ 

 

 



 

 

~ ๑๗๕ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๓: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟื้นฟู) 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการวิศวกร
สังคมจิตอาสามอบถุง
ปันสุข 

- ชุมชนตำบลแหลมฟ้าผ่า 
ชุมชนคลองลัดภาชี , ชุมชนพูน
บำเพ็ญ , ชุมชนโรงครามและ
ชุมชนวัด          บุปผาราม 

- ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ จำนวนมาก จึง
ทำให้ได้รับการช่วยเหลือที่
ยังไม่พียงพอ 

- ให้ตัวแทนนักศึกษาลง
พ้ืนที่และแจกถุงปันสุข
ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนและ
ตามบ้านพักท่ีมีผู้ป่วยติด
เตียง 

- นักศึกษาได้ช่วยเหลือ
และรู้จักการแบ่งปัน
สิ่งของให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบมากข้ึน 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับสิ่งของ 

 

 



 

 

~ ๑๗๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๔: สรุปภาพรวมประเด็นและจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙  

จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ทำงาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๒ 

(ก) 

จาก (ก) 
จำนวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ทำงาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๓ 

(ข) 

จาก (ข) 
จำนวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 

  ๕ ๕ - ผู้ได้รับผลกระทบขาดสิ่งของอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 

 

 



 

 

~ ๑๗๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๕: โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการครุศาสตร์
ปันสุข 

เนื่องด้วยฐานะทางการเงินของครอบครัว นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์จำนวนมากมีความจำเป็นต้องหารายได้เสริมจากการ
รับจ้างภายในกรุงเทพมหานคร นักศึกษาจำนวนมากจึงพัก
อาศัยในหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแม้ในช่วงปิด
ภาคเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๒, ๓, และ ๕ ซ่ึง
อยู่ในช่วงฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาตั้งแต่ก่อนการเปิด
เรียนของมหาวิทยาลัยในภาคปกติ การที่รัฐบาลประกาศล๊อก
ดาวน์ ทำให้กิจการจำนวนมากระงับการดำเนินการและทำให้
นักศึกษาขาดรายได้จากการรับจ้างในกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น 
ในขณะรัฐบาลมีการประกาศระงับการเดินทางระหว่างจังหวัด

ระยะเวลา: ๒๐ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ 
ส.ค. ๖๔ 
วิธีการ: ระดมทุนจากการบริจาค
โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มี
จิตศรัทธา เพ่ือเป็นทุนสำหรับ
อาหารแห้งเพ่ือส่งเสริมการยังชีพ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่
ตกค้างในหอพักบริเวณรอบพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย ระหว่างรอการปลดล็
อกโดยรัฐบาลให้นักศึกษาเดินทาง

จำนวนนักศึกษาที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

นักศึกษามี
ความสามารถใน
การยังชีพได้ 
ในขณะที่ขาด
รายได้เสริมจากการ
รับจ้างและไม่
สามารถลดรายจ่าย
ด้วยการเดินทาง
กลับไปพักอาศัยกับ
ครอบครัวใน



 

 

~ ๑๗๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
และยกเลิกการเดินทางขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทำให้
นักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวนมากตกค้างในหอพักบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่สามารถสร้างรายได้เสริมได้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

ออกต่างจังหวัดเพ่ือกลับภูมิลำเนา
ได้ 

ภูมิลำเนาได้ 

๒. โครงการถุงแบ่งรัก
ปันสุข มรธ. 

- นักศึกษาบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

- ข อ ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห์ จ า ก
หน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอก  
- ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาค 
-ระยะเวลา ๓๐ วัน 

- ได้รับการบริจาค
จากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอก 

- นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ได้รับ
การช่วยเหลือจาก
ทางมหาวิทยาลัย 

 


