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ดานการผลิตบัณฑติ 
 

ที ่ วันที่ขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 02 พ.ค. 2559 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 3,600.00 

2 13 พ.ค. 2559 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา อ.วีณา ตังละแม 147,058.00 

3 19 พ.ค. 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ครั้งที่ 16 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 239,081.00 

4 26 พ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเสริมประสบการณ
วิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 26,845.00 

5 13 ม.ิย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมและ
เสริมศักยภาพทางการเรียนการสอนภาษาจีนระดับ
มหาวิทยาลัย 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 22,214.00 

6 15 ม.ิย. 2559 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป 
2558 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 23,280.00 

7 15 ม.ิย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเสียงภาษาจีน อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 10,250.00 

8 21 ม.ิย. 2559 บันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางสาขาวิชา
ภาษาไทย 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 17,000.00 

9 21 ม.ิย. 2559 โครงการสัมมนาความรูทางภาษาไทย อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 18,600.00 

10 21 ม.ิย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการถักเชือกจีน อ.ชาดา บุนนาค 28,600.00 

11 27 ม.ิย. 2559 เสริมสรางคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร
เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 73,550.00 

12 06 ก.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดทําการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 
2559 (SAR17) 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 21,600.00 

13 06 ก.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุนที่ 
13 

อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 41,250.00 

14 12 ก.ค. 2559 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 9,600.00 

15 15 ก.ค. 2559 สัมมนาบทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร
กับการรณรงคออกเสียงประชามติ 

อ.วัชรพล ยงวณิชย 47,350.00 

16 26 ก.ค. 2559 เชิญวิทยากรมาใหการอบรมเชิงปฏิบัติการแก
นักศึกษาในชั้นเรียน 

ผศ. ดร.ณัฐชยา อุนสกุล 1,800.00 

17 03 ส.ค. 2559 English Camp อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 247,125.00 

18 08 ส.ค. 2559 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ชนิดา จันทรงาม 12,000.00 

19 09 ส.ค. 2559 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 12,000.00 

20 10 ส.ค. 2559 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ชนิดา จันทรงาม 9,600.00 
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ที ่ วันที่ขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

21 17 ส.ค. 2559 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 5,400.00 

22 15 ส.ค. 2559 คายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 
19 

อ.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ 115,050.00 

23 31 ส.ค. 2559 บรรยายและฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 3,600.00 

24 07 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาจีน 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 17,000.00 

25 26 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมประสบการณ
วิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน” 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 34,650.00 

26 28 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคัด
ลายมือภาษาจีนและการประกวดการเขียนพูกันจีน
และคัดลายมือภาษาจีน 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 46,850.00 

27 09 พ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานผลงานวิชาการ 

อ.ปณณธร สมสรวย 24,150.00 

28 22 พ.ย. 2559 อบรมและสัมมนาความรู เรื่อง การศึกษาวิชา
นิติศาสตรใหประสบผลสําเร็จและการเปนที่ยอมรับ 

อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 19,850.00 

29 22 พ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
ทิศทางบนตลาดออนไลน  

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 2,400.00 

30 25 พ.ย. 2559 เขารวมประชุมวิชาการเครือขายราชภัฏรัฐศาสตร
และรับประศาสนศาสตร ครั้งที่ 4 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 2,900.00 

31 08 ธ.ค. 2559 อบรม สัมมนา การใชภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 3,600.00 

32 08 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและ
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสตมาส) 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 22,500.00 

33 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชุมชนตนแบบ ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.สุระพงษ สีหมอก 53,425.00 

34 19 ธ.ค. 2559 อบรมสัมมนาการเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 46,500.00 

35 25 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง print on demand 
ทางเลือกงานสิ่งพิมพ และข้ันตอน input-output 
ระบบ  print o 

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 2,400.00 

36 29 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรอยเทาพอเรียนรูวิถีชีวิต
ชุมชนบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 67,325.00 

37 09 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Way of artoonist อ.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ 2,400.00 
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ที ่ วันที่ขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

38 09 ม.ค. 2560 สัมมนา ปกครองรัฐกับการบริหารราษฎร ตาม
แนวทางองคภูมิพล 

อ.วัชรพล ยงวณิชย 50,300.00 

39 09 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอาสาสรางงานเพื่อพอ
หลวง 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 88,400.00 

40 17 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการสาธารณะแนวใหม
กับการบริหารราชการไทยในยุคดิจิตอล 

อ.พงษพัต วัฒนพงศศิริ 16,500.00 

41 17 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง การ
ขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรม
ในสังคม 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 76,800.00 

42 17 ม.ค. 2560 เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เครือขายนิสิต นักศึกษา คณาจารยสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 106,000.00 

43 19 ม.ค. 2560 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 2,700.00 

44 23 ม.ค. 2560 เขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 8,486.00 

45 30 ม.ค. 2560 สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประวัติศาสตรและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อ.ศิริกุล บัวแกว 35,175.00 

46 31 ม.ค. 2560 อบรมและสัมมนาความรู เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและวินัยจราจร 

อ.ยุทธศักดิ์ ดีอราม 1,800.00 

47 02 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ สิงหธน คนประชาธิปไตย ใส
ใจทองถิ่น ครั้งที่ 1 

อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 232,850.00 

48 06 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา
และทักษะการใชภาษาไทย "การเขียนบทความ
และสิ่งพิมพในวารสาร" 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 12,600.00 

49 08 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา
และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิต
และสังคม 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 39,100.00 

50 20 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหมเพื่อ
การประเมินผลงานการฝกงาน และแนวทางการ
ประสบความสําเร็จ 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 60,950.00 

51 20 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรซิ่นในงานออกแบบ อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 3,800.00 

52 20 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการความกาวหนาในวิชาชีพ
ภาษาจีน 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 15,500.00 

53 21 ก.พ. 2560 เชิญวิทยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อ.ศรัณย สรรพศิริ 2,400.00 
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54 28 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

อ.ดร.ศุภกจิ ภักดีแสน 11,700.00 

55 01 ม.ีค. 2560 เขารวมการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห
แหงชาติ ครั้งที่ 22 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 300.00 

56 03 ม.ีค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทาง
สารสนเทศศาสตร : การจัดหมวดหมูหนังสือดวย
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

อ.ดร.ณฏัฐภรณ เสารยะ
วิเศษ 

25,000.00 

57 14 ม.ีค. 2560 จัดทําเว็บไซตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 20,000.00 

58 14 ม.ีค. 2560 ผลิตสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 9,000.00 

59 23 ม.ีค. 2560 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ 7C ของครู 
4.0 สรางเด็กศตวรรษที่ 21 

อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ 800.00 

60 02 เม.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการกับการ
ทํางานเปนทีม 

อ.สุระพงษ สีหมอก 10,775.00 

61 03 เม.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาการขับเคลื่อนของ
ชุมชนมอญในประเทศไทย อยางยั่งยืน 

อ.ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน 2,125.00 

62 23 เม.ย. 2560 เขารวมโครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลปและ
ดนตรี 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 6,000.00 

63 21 เม.ย. 2560 English for Office Workers  ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 7,000.00 

รวม 2,328,464.00 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา 

ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทจะตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นไดกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เปนมาตรฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การบริการ การบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นแก
สังคมวา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ตอบสนองความตองการ
พัฒนากําลังคนระดับสูงของประเทศ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักในภารกิจดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาอยางตอเนื่อง และเห็นควรจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาตางๆ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรูและเขาใจถึงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําความรูที่ไดจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คร้ังที่ 16 
ระหวางวันที่ 9 – 10 มิถุนายน พ.ศ.2559  

ณ บานอัมพวารีสอรท แอนดสปา จ.สมุทรสงคราม 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดเปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายการยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  และการปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดาน  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึ่งมี
หนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
ภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความกาวหนาดานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ อาทิ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 กฎกระทรวงวาดวยระบบ  
หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และทบทวนแผนพัฒนาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับสถานการณ
อยางมีสวนรวม 

4. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อันจะนําไปสูการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน” 
วันพุธที่ 8 มถิุนายน พ.ศ.2559  

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 รุน 56 กลุม 25,26 และรุน อ 56 กลุม 04 จํานวน 89 
คน กําลังจะออกฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 และ
สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรในระยะเวลาอันใกลนั้น ประกอบกับการแขงขันใน
ตลาดแรงงานที่มีการแขงขันกันคอนขางมาก โดยความตองการแรงงานนั้นตองการผูที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและสูงกวา   

คณาจารยในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจึงเกิดคําถามวา ทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหบัณฑิตทางรัฐ
ประศาสนศาสตรนั้น เขาทํางานในสวนงานที่สําคัญได หรืออยางนอยก็ไมประสบกับปญหาภาวการณวางงาน 
สาขาวิชาฯ จึงมีแนวความคิดในการเปดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจริงใหกับนักศึกษา โดยเนนการ
เชิญผูมีประสบการณจริงมาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การทําธุรกิจ และการหางาน รวมทั้งทราบ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  และ
แนวทางการสมัครงานที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาแลวเปนสําคัญ 
นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ เล็งเห็นวาการเปดแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายจะเปนแนวทางการสรางความแตกตาง
ใหกับนักศึกษาในการหางานทําใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปดวย  
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาใน
สาขาวิชาชั้นปอื่นที่สนใจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การหางาน และการทํางานในยุคใหมจากผูมี
ประสบการณจริง 

2. เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาใน
สาขาวิชาชั้นปอื่นที่สนใจ มีความรูในการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อขยายโอกาสในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558  

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559  
ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทจะตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นไดกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เปนมาตรฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การบริการ การบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นแก
สังคมวา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ตอบสนองความตองการ
พัฒนากําลังคนระดับสูงของประเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักในภารกิจดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาอยางตอเนื่อง และเห็นควรจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาตางๆ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรูและเขาใจถึงการประเมิน
คุณภาพการศกึษา 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําความรูที่ไดจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการบันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

และสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหความรู สรางเสริมทักษะทางภาษาไทยและทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรม 
และไดดําเนินรอยตามพระราชดําริในการทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษการสืบสานเอกลักษณทางภาษาไทย เพื่อสามารถนําความรูไปใชในการเรียนและ
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการอนุรักษ ภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติใหดํารงอยูอยางยั่งยืน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปนเจาภาพในการจัดงาน
เชิญเครือขายอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 17  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวม
เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองคความรู อันจะเปนประโยชนในการอนุรักษภาษาไทยและนําไป
สูการพัฒนาตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานวิชาการ   งานวิจัย และงานบริหารสาขาวิชาภาษาไทย 
2. เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจและนโยบายที่เกี่ยวของใหเกิดประโยชนแกเครือขายนักศึกษาและ

คณาจารย 
3. เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
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โครงการสัมมนาความรูทางภาษาไทย 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหความรู สรางเสริมทักษะทางภาษาไทยและทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรม 
และไดดําเนินรอยตามพระราชดําริในการทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษการ สืบสานเอกลักษณทางภาษาไทย เพื่อสามารถนําความรูไปใชในการเรียนและ
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการอนุรักษ ภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติใหดํารงอยูอยางยั่งยืน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปนเจาภาพในการจัดงาน
สัมมนาความรูทางภาษาไทย และแลกเปลี่ยนองคความรู อันจะเปนประโยชนในการอนุรักษภาษาไทยและนําไปสู
การพัฒนาตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนและประชาชนทั่วไปทางดานภาษาไทย 
2. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยใหแกเยาวชนและ

นักศึกษา 
3. เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร                 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
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โครงการสรางเสริมคุณลักษณะนกัศึกษารัฐประศาสนศาสตรเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 
หลักการและเหตุผล 

การเรียนในมหาวิทยาลัยเปนชวงเปลี่ยนผานของชีวิตตามพัฒนาการและวิกฤตของชวงวัย ที่สราง
ความเครียดความสันสน ตองการคําแนะนําและกําลังใจใหกาวผานเพื่อพัฒนาการไปสูความเปนผูใหญ และประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการใชชีวิตตอไป สิ่งสําคัญที่สุดของการเริ่มตนชีวิตใหมของนักศึกษาคือ การปฐมนิเทศ 
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนใหมในคณะที่เรียนและตางคณะ นอกจากนี้ยังไดพูดคุยกับอาจารยและรุนพี่
อยางใกลชิด เพื่อแนะนําแนวทางการเรียนและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข นอกจากนี้นักศึกษา
ตองเขาชมรมหรือรวมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยดวย เพื่อคลายเครียดจากการเรียน เชื่อวาชมรมแตละชมรมที่
ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกมาใหนั้นเปนชมรมที่ดีมีประโยชน นักศึกษาสามารถเลือกเขาชมรมที่ตัวเองสนใจ และชื่น
ชอบได ซึ่งจะทําใหเราไดรูจักการแสดงออกและคบเพ่ือนตางคณะมากขึ้น  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญที่จะใหนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ไดรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางการดําเนิน
ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหมีความสุขและประสบผลสําเร็จ จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหมีความสุขและประสบผลสําเร็จให
นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ  
3. เกิดแนวทางใหมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปปรับใชในการเรียนและการใชชีวิตประจําวันได 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทําการประกันคุณภาพ 
ปการศึกษา 2559 (SAR17) 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559  
ณ หองศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  กําหนดใหสถานศึกษา ทุกแหง
ตองมีการทําประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษารอบใหมขึ้น ซึ่งประกอบดวย ระบบ  การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิต และสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรคณะและ
สถาบันใหมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งสนองตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  
 ดังนั้น ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทําการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา 2559 (SAR17) ขึ้น  เพื่อทํา
ความเขาใจและเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปตอไป ใหเปนไป
ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (สกอ.) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

2. เพื่อจัดเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหเปนไปตาม
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุนที่ 13 
ระหวางวันที่ 12 – 13 สงิหาคม พ.ศ.2559  

ณ ศูนยอบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล  จังหวดัสมุทรปราการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ทาน  ศีล  ภาวนา  ถือวาเปนหลักปฎิบัติเพื่อสรางบารมีใหกับตัวเอง  หรือเรียกวาเปนเนกขัมมะบารมี คือ
การถือศีลปฏิบัติธรรม การฝกอบรมกาย วาจา ใจ จัดเปนวิธีทางพัฒนาชีวิตอยางหนึ่ง และเปนโอกาสครั้งหนึ่งใน
ชีวิตที่จะไดเรียนรูและปฏิบัติธรรมใหสมบรูณ  นําคําสอนไปใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการเสียสละเวลาอันมีคา
ของตนเองในการบําเพ็ญธรรมเพื่อถวายความดีแดแมหลวงของแผนดินอีกทางหนึ่ง  
 ดังนั้น เพื่อใหผูปฏิบัติไดเรียนรูทั้งวิชาการ และปฏิบัติการ ตลอดถึง การแสดงออกถึงกตัญูกตเวทิตา
ธรรม ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหมีความสุข จึงไดจัดโครงการนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูหลักธรรมและปฏิบัติตามไดถูกตอง  
2. เพื่อเปนการแสดงออกถึงกตัญูกตเวทิตาธรรมตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการรูและเขาใจวิธีปฏิบัติธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
4. เพื่อใหผูเขารวมโครงการนําวิธีการปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวันกอใหเกิดปญญาและสันติสุข 
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สัมมนา “บทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรกับการรณรงคออกเสียงประชามต”ิ 
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 
หลักการและเหตุผล   

เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จะเปนวันที่ลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญดวยการออกเสียง ซึ่งเปน
กลไกการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนดวยการลงคะแนนออก
เสียงเพื่อตัดสินใจวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่มีความสําคัญ และมีผลกระทบตอประโยชนได
เสียของประเทศชาติหรือกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความตองการที่แทจริงของตนใหรัฐบาลทราบ กอนที่จะนํามติหรือการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติหรือบังคับใชเปน
กฎหมายทั่วไป หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องท่ีจะมีการออกเสียงเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองกอนการตัดสินใจออกเสียงประชามติ จึงไดเชิญวิทยากรจาก กกต. มาใหความรูกับนักศึกษา
หลักสูตรดังกลาวซึ่งถือวาเปนหลักสูตรที่มีความเกี่ยวของโดยตรง เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับ
นักศึกษา 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจึงขออนุญาตจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “บทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรกับการรณรงคออกเสียงประชามติ”  ใหกับนักศึกษาใน

หลักสูตรทั้ง 3 ชั้นปเพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจในการรูจัก แยกแยะและมองเห็นความสําคัญของ

ออกเสียงประชามติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดจัดโครงการในครั้งนี ้

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อเสริมสรางพื้นฐานความรูในฐานะพลเมืองของรัฐ 
2. เพื่อพัฒนาใหมีทักษะในการวิเคราะหคิด สังเกต และแยกแยะ   
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนและประชาชนผูสนใจ ในการรูจักวิพากษความสัมพันธอยางมีเหตุมีผล 
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โครงการเชิญวิทยากรมาใหการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักศึกษาในช้ันเรียน 
เร่ืองวิธีดําเนินชีวิตอยางมีสติในยุคโลกาภิวัตน 

วันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดวัฒนธรรมที่ทําใหเยาวชนหลงวัตถุนิยม  และรับอิทธิพลคานิยมทาง
ตะวันตกเขามาในวิถีชีวิต  ซึ่งสะทอนพฤติกรรมของเยาวชนในแงคุณธรรมและจริยธรรม  การลุมหลงอยูในสังคม
ออนไลนกอใหเกิดปญหาทั้งสวนตัวและสังคม การแกปญหาพฤติกรรมของเยาวชนควรฝกใหรูจักมีสติและมี
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจในการเลือกรับสิ่งตางๆ และปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวได 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู  ความสําคัญและประโยชนของสติ  และวิธีการเจริญสติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับการมีสติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
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English Camp 

ระหวางวันที่ 25 – 26 สงิหาคม พ.ศ.2559 
ณ ผึ้งหวานรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสารทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ในขณะนี้นักศึกษามี
ความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นชองทางและโอกาสของการทํางานใน
อนาคตอันใกลหากตัวเองมีความรูดีในดานภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ จึงไดจัดใหมีโครงการเขาคาย
เยาวชนภาษาอังกฤษ เพื่อรณรงคการใชภาษาอังกฤษในกลุมเยาวชนไดเกิดความคุนเคยการใชภาษาอังกฤษ 
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได อันจะนําไปสูการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสามารถใชไดในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อซักซอมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันซึ่งจะนําไปสูการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษในสถานการณปจจุบันเพื่อเยาวชนจะได 

ฝกฝนขยันหมั่นเพียร อันจะเปนประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศตอไป 
3. เพื่อกอใหเกดิความคุนเคยภาษาอังกฤษ ไมอายหรือ กลัวที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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โครงการอบรมคายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 19th 
ระหวางวันที่ 31 สงิหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2559 

ณ Fountaintree Resort จังหวัดนครราชสีมา 
 
หลักการและเหตุผล  
 สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับเตรียมคนนําไปสูอาชีพ การประกอบอาชีพ ไมวาอาชีพใดก็ตามจะตองรูจัก
พัฒนาการทํางานของตนเองใหดีขึ้น และเปนผูริเริ่มงานใหมๆ รวมถึงกลาแสดงออกในความคิดใหมใหผูอื่นรับรู 
ในทางศิลปะ การแสดงออกทางความคิดสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนมากเพราะจะชวยใหไดผลงานใหมๆสูสังคมและ
ชวยเสริมสรางความคิดใหกับสังคมดวย 

กิจกรรมทางศิลปะเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกันผูที่จะสามารถเรียน
ศิลปะและออกแบบไดดีตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อันประกอบไปดวยสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบประยุกตศิลป พึงตองมีการ
เรียนรู และพัฒนาความพรอมทางดานความคิด และการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสอน
และการทํากิจกรรมอันมุงแสดงออกทางความคิดสรางสรรคทางศิลปะในระดับอุดมศึกษาจัดเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
  
 วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาในดานศิลปะและภาษาโดยอาศัยกิจกรรมทางศิลปะ 2 มิติ 
และ 3 มิติ  

2. เพื่อพัฒนาใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนหมูคณะและไดแสดงออกอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหนักศึกษาสํารวจและคนหาตัวเอง และพัฒนาความพรอมและเตรียมตัวเขาสูการเรียนอยาง

จริงจัง 
4. นักศึกษาไดฝกการนําเสนอผลงาน และวิเคราะหผลงานอยางมีแบบแผน 
5. ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม ใหอยูในสังคมได 
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โครงการบรรยายและฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง “สปาเพื่อสุขภาพ” 
ระหวางวันที ่18 – 19 มกราคม พ.ศ.2560 
ณ โรงแรมลองบีชชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 

ดวยในปการศึกษา 1/2559 นักศึกษาชั้นที่ป  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดเรียนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทย สปาและการมีสุขภาพที่ดี (1552441)  ซึ่งเปนรายวิชาที่ เปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาอยางมาก  การเรียนทฤษฎี ทองจําจากบทเรียน ทําใหนักศึกษาไมเห็นภาพ
ของสถานการณจริง ทําใหไมสามารถเตรียมตัว เตรียมความพรอมไดเหมาะสม และในรายวิชาการนวดแผนไทย 
หากไดมีโอกาสฝกหัดในดานการนวด จะเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและสัมผัสประสบการณตรงจากผูปฏิบัติงาน 
2. เพื่อใหนักศึกษามีพ้ืนความรูในงานนวดแผนไทย และสปา เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน” 
วันพุธที่ 8 มถิุนายน พ.ศ.2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 รุน 56 กลุม 25,26 และรุน อ 56 กลุม 04 จํานวน 89 
คน กําลังจะออกฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 และ
สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรในระยะเวลาอันใกลนั้น ประกอบกับการแขงขันใน
ตลาดแรงงานที่มีการแขงขันกันคอนขางมาก โดยความตองการแรงงานนั้นตองการผูที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและสูงกวา   

คณาจารยในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจึงเกิดคําถามวา ทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหบัณฑิตทางรัฐ
ประศาสนศาสตรนั้น เขาทํางานในสวนงานที่สําคัญได หรืออยางนอยก็ไมประสบกับปญหาภาวการณวางงาน 
สาขาวิชาฯ จึงมีแนวความคิดในการเปดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจริงใหกับนักศึกษา โดยเนนการ
เชิญผูมีประสบการณจริงมาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การทําธุรกิจ และการหางาน รวมทั้งทราบ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  และ
แนวทางการสมัครงานที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาแลวเปนสําคัญ 
นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ เล็งเห็นวาการเปดแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายจะเปนแนวทางการสรางความแตกตาง
ใหกับนักศึกษาในการหางานทําใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปดวย  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาใน
สาขาวิชาชั้นปอื่นที่สนใจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การหางาน และการทํางานในยุคใหมจากผูมี
ประสบการณจริง 

2. เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาใน
สาขาวิชาชั้นปอื่นที่สนใจ มีความรูในการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อขยายโอกาสในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 
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เปดโลกทัศน เรียนรูวัฒนธรรม เขาใจประเพณี เช่ือมโยงความสัมพนัธไทย-จีน   
“อบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน  

และประกวดศิลปะการเขียนและคัดลายมือภาษาจีน” 

วันศุกรที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย
ประจําที่เปนอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวจีน ซึ่งลวนมีความสามารถหลากหลายดาน ทั้งนี้อาจารยอูจื้อปนเปน
อาจารยอีกทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานการศิลปะและวรรณคดีจีน เพื่อใหอาจารยไดนําความสามารถที่มี
เฉพาะตนมาใชใหเกิดประโยชนทั้งในดานการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน ทางสาขาวิชาฯ จึงเห็น
วาอาจารยควรจะไดนําความสามารถเฉพาะตนทีมีมาเผยแพร และใหความรูความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน รวมทั้งบุคคลที่ไมไดมีโอกาสไดเขาเรียนกับอาจารยในหองเรียนผานการจัดกิจกรรมเปดโลกทัศน เรียนรู
วัฒนธรรม เขาใจประเพณี เชื่อมโยงความสัมพันธไทยจีน “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือ
ภาษาจีน” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเปนการแนะนําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและบุคคลภายนอกแลว ก็ยังเปนเวทีที่เปดโอกาสให
นักศึกษาไดแสดงความสามารถและแสดงผลงานของตนเอง เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูที่มีความสนใจในศิลปะการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีนมีโอกาสศึกษาประวัติความ
เปนมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรภาษาจีน  

2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการเขาใจหลักการและวิธีการเขียนอักษรจีนที่ถูกตอง  
3. เพื่อสงเสริม เผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการตระหนักและการ

เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียนตอไป 
4. เพื่อเสริมสรางความสามารถและศักยภาพในการเขียนอักษรภาษาจีนใหกับผูเขาอบรมทุกคน 
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“ปกครองรัฐกับการบริหารราษฎร ตามแนวทางองคภูมิพล” 
วันพฤหัสบดีที ่19 มกราคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

หลกัการและเหตุผล    
 ดวยเหตุสําคัญของการเสด็จสวรรคตขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปน
พระมหากษัตริยนักพัฒนาที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพเปนที่ประจักษอยางสูงในระดับสากล ทั้งในดานการปกครอง
ราษฎรที่เปยมไปดวยพระเมตตาอันหาที่สุดไมได อีกทั้งทรงเปนผูดําริแนะนําแนวทางเพื่อพระราชทานใหแกขาราช
บริพารและขาราชการทั่วไปไดนอมนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน จึงเปน
เหตุใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดเล็งเห็นถึงคุณูปการทางวิชาการอันทรงคุณคาที่สําคัญยิ่งของปรัชญา คํา
สอนและแนวทางตางๆ ที่พระองคทรงพระราชทานไวอันเปนดั่งประทีปนําทางที่สมควรคาอยางที่สุดมิไดแกการ
เทิดพระเกียรติและนอมนําเอาองคความรูอันเปนที่ประจักษยิ่งนั้น ถายทอดแกเยาวชนและประชาชนผูสนใจให
ไดรับทราบและเรียนรู  เพื่อนอมนําปรัชญาคําสอนและแนวทางนั้นเพื่อใชประกอบกิจเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติสืบตอไป 
   
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เพื่อรวมอภิปรายถึงหลักปรัชญา คําสอนตามแนวทางพระราชดําริ 
3. เพื่อถายทอดประสบการณและรวมเรียนรูองคความรูจากแนวทางพระราชดําริ 

 

    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Annual Report  2016  Faculty of Humanities and Social Sciences Page 74 

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประวัติศาสตรและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

ณ บานแหลมแทน แหลมบาลีไฮน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี
 
หลักการและเหตุผล 

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  มี
สมาชิก 10 ประเทศ  ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนําอาเซียนได
เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ขึ้นภายในป 2563 ประชาคมอาเซียนนี้
ประกอบดวย  3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักที่ 1 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  เสาหลักที่ 3 ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน  ตอมาในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู  
ประเทศฟลิปปนส  ไดมีมติใหจัดตั้งประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นเปนภายในป 2558 เพื่อสรางโอกาสเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน และอํานาจตอรองกับประเทศหรือกลุมประเทศอื่นๆ  

เมื่ออาเซียนกาวสูประชาคมอาเซียนการเปดเสรีอยางเต็มรูปแบบจะสงผลกระทบอยางไรกับการจัดการดาน
เศรษฐกิจ และประเทศไทยวาจะยืนอยูอยางไรในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปรับตัวของทุกภาคสวนดวยการ
สรางความตื่นตัวใหความรูกับนักศึกษาไดเกิดความตระหนักถึงโอกาสที่เกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันปองกันไมใหเกิดผล
กระทบในทางลบแกภาคสวนตางๆ  จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจดานประวัติศาสตรอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหแกนักศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษากับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

ทองถิ่นพิเศษในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

   
 

   
โครงการอบรมและสัมมนาความรู 
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เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและวินัยจราจร 
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560  

ณ หองประชุม 50 ป ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศไทยไดประสบปญหาการกระทําความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 เปนจํานวนมากสาเหตุมาจากประชาชนขาดความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ประกอบกับประชาชนขาดวินัยในการจราจรทําใหเกิดการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุก
ปสังเกตไดจากจํานวนสถิตของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงเทศกาลสําคัญที่เพิ่มขึ้นทุกปรวมทั้งการไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร เชน การไมขามถนนในทางที่กฎหมายกําหนด การไมหลบหลีกรถฉุกเฉินของหนวยพยาบาล เปนตน ซึ่ง
เปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยและความเขาใจในกฎหมายจราจร จากการที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร
ที่กําหนดทําใหเกิดความสูญเสียตามมาทําใหรัฐตองเสียงบประมาณจํานวนมากในการดูแลรักษาผูประสบอุบัติเหตุ
และชดเชยแกผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจร  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบถึงกระทําที่เปนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

2. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความเคารพในกฎระเบียบและวินัยการจราจร  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และทักษะการใชภาษาไทย  
“การเขียนบทความและสิ่งพิมพในวารสาร” 
วันพฤหัสบดีที ่23 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
หลักการและเหตุผล 

ทักษะการใชภาษาไทย ทําใหสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย ทั้งงานราชการ เอกชน เชน 
สํ านั กพิ มพ  สถานี วิ ทยุ โ ท รทั ศน  แ ละอื่ น ๆ   หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต  ส า ขาวิ ช าภ าษา ไทย                              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนาทักษะการ                  
ใชภาษาไทย  และไดดําเนินรอยตามพระราชดําริในการทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มีความ
ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยในการสื่อสารและประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาการ                 
จัดการศึกษาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน  

จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาไทยและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อ
เปนการเสริมสรางทักษะทางภาษา ใหแกเยาวชนไดนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนา
ชุมชน และสังคม  ใหเปนที่ประจักษและเปนตัวอยางท่ีดีของสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะทางภาษา ใหแกเยาวชน และคณาจารยไดนําความรูและทักษะไปใชใน
การประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม 

2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานในประเทศและ
กลุมประชาคมอาเซียน 

3. เพื่อบริการวิชาการแกสังคม อันเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่นใหแกประชาชนทั่วไป 

4. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูกลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชน ผูสนใจและบุคลากร
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

5. เพื่อความรวมมือทางวิชาการ ระหว างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเครือขายทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา  
และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานในประเทศและกลุม
ประชาคมอาเซียน ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จึงรวมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ความสามารถทางภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะ
ทางภาษา ใหแกเยาวชนไดนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม  ใหเปนที่
ประจักษและเปนตัวอยางที่ดีของสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะทางภาษา ใหแกเยาวชนไดนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือพัฒนาชุมชน และสังคม 

2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานในประเทศและ
กลุมประชาคมอาเซียน 

3. เพื่อบริการวิชาการแกสังคม อันเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่นใหแกประชาชนทั่วไป 

4. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูกลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชน ผูสนใจและบุคลากร
ทางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

5. เพื่อความรวมมือทางวิชาการ ระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชา
การจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ระหวางวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 2 ชั้น 14  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 
หลักการและเหตุผล  : 
 ภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ทํางานสํานักงาน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนและพัฒนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสถานที่ทํางานที่ตองมีการตอนรับ ใหบริการชาวตางประเทศ เชน สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่มีผูสอนเปนชาวตางประเทศ ที่จะตองใชบริการจัดทําเอกสารการสอน ขอสอบ รวมทั้งใหขอมูลแก
ชาวตางประเทศที่มาติดตอขอขอมูล สมัครงาน หรืออ่ืน ๆ  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับเจาหนาที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหมีการสื่อสารที่เขาใจ  บรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการและสรางความ
ประทับใจใหกับผูที่เขามาติดตอ จึงไดจัดอบรม  “English for Office  Workers” ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนาที่
ที่ใหบริการในคณะฯ  ไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค  : 
1. เพื่อใหพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีใหบริการทั้งคนไทยและ

ชาวตางประเทศ 
2. เพื่อใหการสื่อสารระหวางเจาหนาที่และบุคลากรชาวตางประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

    
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 


