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ดานการบริการวิชาการ 
 

ที ่
วันที่ 

ขออนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 28 ก.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะสุข
ภาวะและการปฐมพยาบาล 

อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 58,800.00 

2 29 ก.ค. 59 คายศิลปะตานยาเสพติดสําหรับเยาวชน ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 15,000.00 
3 12 ต.ค. 59 อบรมธรรมศึกษาสรางคนดีสูสังคม อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 4,500.00 
4 09 พ.ย. 59 นิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏธนบุรีรวม

ใจนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช 

อ.อรนุช สมคะเน 157,000.00 

5 09 พ.ย. 59 อบรมศิลปะใหเด็กผูติดเชื้อ HIV อ.อรนุช สมคะเน 39,340.00 
6 12 ม.ค. 60 แขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 14,500.00 

7 23 ม.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู
ในชุมชนฝงธนบุรีและสมุทรปราการ 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะ
วิเศษ 

30,000.00 

8 25 ธ.ค. 59 ประกวดการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 73,200.00 
9 07 ก.พ. 60 เขารวมนิทรรศการ “The 14th Great 

Art Exhibition” 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 240.00 

10 08-ก.พ.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ
ทางสารสนเทศศาสตรแกชุมชน : การ
ประยุกตใช Google Apps เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะ
วิเศษ 

30,000.00 

รวม 661,661.00 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล  
“รูไว  ปลอดภัย แกไขเหตุการณฉุกเฉิน” รุนที่ 1 

วันจันทรที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรรและสโมสรนักศึกษาและบุคลากร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รวมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ใหความสําคัญ
กับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา  จึงไดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสราง
ทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล “รูไว  ปลอดภัย แกไขเหตุการณฉุกเฉิน” รุนที่ 1 เพื่อสามารถใหการ
ชวยเหลือดูแลนักศึกษาอยางปลอดภัย  รวมถึงการประเมินอาการกอนการเคลื่อนยายผูปวยเพื่อสงตออยางถูกวิธี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในดานหลักสุขภาวะและการปฐมพยาบาลใหแกนักศึกษา
และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. เพื่อเสริมสรางนักศึกษาและบุคลากรใหมีทักษะสุขภาวะในการประเมินอาการและใหการปฐมพยาบาล
ไดอยางถูกตอง  

3. เพื่อเตรียมความพรอมดานการเฝาระวังอุบัติภัย หากมีเหตุการณที่คาดไมถึง 
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โครงการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 3 
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกยีรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันภาษาอังกฤษนับไดวาเปนภาษาที่มีบทบาทและมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารระดับ
นานาชาติมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้นการฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษในดานตางๆจึง
เปนสิ่งสําคัญที่ควรไดรับการสนับสนุนเปนอยางยิ่ง และเนื่องดวยประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนหนึ่งในสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนในปพ.ศ.2558 การพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยใหมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางเรงดวน ดวยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึง
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเฉพาะดานคําศัพท การฟง การ
สะกดคํา รวมถึงการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ถูกตองซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ริเริ่มจัดโครงการการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ (DRU Spelling Bee) เพื่อใหนักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไปเห็น
ถึงความสําคัญและมีโอกาสไดฝกฝนและพัฒนาทักษะตางๆดังที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสใหผูเขารวม
โครงการไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมนี้อีกดวย 
 
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหนักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับประสบการณตรงและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะดานคําศัพท การฟง และการสะกดคํา เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาความรูความสามารถดาน
คําศัพท การฟง การสะกดคํา รวมถึงเรียนรูการออกเสียงคําที่ถูกตอง 

2. เพื่อรับทราบปญหาดานคําศัพท การฟง การสะกดคํา รวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง อันจะ
นํามาซึ่งการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหแกผูเขารวมโครงการตอไป 
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โครงการประกวดการอานทํานองเสนาะ 
“เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 28” 

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 และวันพฤหสับดทีี่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี จึงจัดโครงการประกวดการอานทํานองเสนาะ “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 28” เพื่อ
เปนการเผยแพรความรู สงเสริม และสนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได
ศึกษาและแสดงความสามารถดานการอานทํานองเสนาะใหเปนท่ีประจักษและเปนตัวอยางที่ดีของสังคม และเพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งนี ้
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูดานการอานทํานองเสนาะแกเยาวชนและบุคคลผูสนใจ 
2. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
3. เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมกันอนุรักษการอาน

ทํานองเสนาะ ซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญของไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าคาของชาตลิ 
4. เพื่อเปนการสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปไดฝกปฏิบัติอาน

ทํานองเสนาะ รวมประกวดการอานทํานองเสนาะ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อ
สงเสริมเยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรูจักและรักการอานทํานองเสนาะ ชวยกันธํารงรักษาการอานที่ถูกตองตาม
แบบแผน และตระหนักในความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ในฐานะท่ีเปนเอกลักษณและเปนมรดกอันล้ําคายิ่งของชาต ิ

5. เพื่อบริการวิชาการแกสังคม อันเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่นใหแกประชาชนท่ัวไป 

6. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูกลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชน ผูสนใจและบุคลากรทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

7. เพื่อความรวมมือทางวิชาการ ระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 17 แหง  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการทางสารสนเทศศาสตรแกชุมชน :  
การประยุกตใช Google Apps เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพนัธ พ.ศ.2559 – 1 มีนาคม พ.ศ.2560 

ณ หองบริการอินเทอรเน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
โปรแกรมประยุกตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายในองคกร

หรือใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือที่นิยมเรียกวา Google Apps for Education คือ ซึ่งไดมีการรวม
โปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ถือวามีความจําเปนตอองคกรในปจจุบันอัน ไดแก Gmail, Google Calendar,  
Google Docs,  Google Talk, และ Google Site โดยทาํงานผ่านชื่อโดเมนตนเอง โดยผานทาง Web Browser ก็
สามารถใชงาน Google Apps ไดเต็มรูปแบบ 

ปจจุบัน Google Apps for Education มีการพัฒนาความกาวหนาและมีโปรแกรมประยุกตที่ถูก
พัฒนาขึ้นมากมายหลายชนิด ใหผูใชเขาถึงไดโดยผาน  Web browser เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงาน 
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ถูกพัฒนาขึ้น สําหรับ Mobile Phone และ Tablet เพื่อใหผูใชเกิดการ
เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการสื่อสารระหวางกัน 

ดังนั้น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสารสนเทศศาสตร จึงมุงพัฒนาใหบุคคลและ
เยาวชนที่สนใจการประยุกตใช Google Apps for Education ไดมีความรู และทักษะการใชโปรแกรมทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพองคกรและการสนับสนุนการเรียนรู   
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคณาจารย เยาวชนและบุคคลผูสนใจ มีความรูความเขาใจและทักษะ ในการประยุกตใช Google 
App เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรูในยุคสังคมฐานการเรียนรู สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 

    
 

   
 
 
 
 

 


