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ดานการผลิตบัณฑติ 
 

ที ่ ว ันที่ขออนุมัต ิ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 6 ม.ิย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรภายใตกรอบประเทศไทย 4.0  
สูศตวรรษท่ี 21 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร     33,250.00 

2 6 ม.ิย. 2560 
เขารวมประชุมสัมมนาระดับชาติ หัวขอสารสนเทศ
ศาสตรในกระแสไทยแลนด 4.0 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ  เสารยะวิเศษ      1,500.00  

3 13 ม.ิย. 2560 
แสดงผลงานนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ “ฟอรม 
จัด” 

อ.ปณณธร  สมสรวย     42,500.00  

4 15 ม.ิย. 2560 
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กาวแรกสูอาจารย
มืออาชีพ รุนท่ี 24 

อ.พฤกษา  ดอกกุหลาบ     15,000.00  

5 27 ม.ิย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการทํางานและการเรียน
การสอน” 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง      5,850.00  

6 5 ก.ค. 2560 
เขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Digital 
Social Innovation 2017 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 5,500.00  

7 6 ก.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบเสียงภาษาจีน อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด     10,250.00  
8 12 ก.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนท่ี 15) ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล     48,000.00  

9 24 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมและเสริม
ศักยภาพทางการเ รียนการสอนภาษาจีนระดับ
มหาวิทยาลัย 

อ.ชาดา  บุนนาค     20,625.00  

10 25 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร     76,500.00  

11 31 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตรกับการเตรียม
ความพรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0” 

อ.ศิริกุล  บัวแกว 103,200.00 

12 4 ส.ค. 2560 English Camp ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ 180,250.00 

13 4 ส.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนา
ประกอบการทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.กุลจิรพัส  บุษกลธนาวรัตน 70,275.00 

14 7 ส.ค. 2560 บรรยายและฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ 7,200.00 

15 3 ต.ค. 2560 
สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการสัมมนาการสรางสรรค
ศิลปะดิจิทัลของนักศึกษา 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 14,000.00 

16 16 ต.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การเขียนเรซูเม (ใบ
สมัคร) อยางไรใหไดงาน 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 58,400.00 

17 18 ต.ค. 2560 
นาฏศิลปสัมพันธเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ.ชนิดา  จันทรงาม 41,200.00 

18 20 ต.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาจีน 

อ.ชาดา  บุนนาค 20,750.00 

19 9 พ.ย. 2560 คายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 18 อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ 108,200.00 
20 10 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรูสูเสนทางอาชีพ” อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 17,200.00 

21 14 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารย
มืออาชีพ” 

อ.พฤกษา  ดอกกุหลาบ 2,824.00 
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ที ่ ว ันที่ขออนุมัต ิ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

22 16 พ.ย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางทักษะวิทยากร
กระบวนการสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

อ.สุระพงษ  สีหมอก 38,850.00 

23 21 พ.ย. 2560 

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวย
การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางาน” 

นางจิตติมา  อารยะมั่นคง 3,600.00 

24 30 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การแตงหนาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ อ.ชนิดา  จันทรงาม 19,700.00 

25 19 ธ.ค. 2560 
เชิญวิทยากรมาใหการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักศึกษา
ในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.ณัฐชยา  อุนสกุล 4,500.00 

26 20 ธ.ค. 2560 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสูปใหม ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล 3,900.00 

27 22 ธ.ค. 2560 
อภิปราย เร่ือง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

อ.ยุทธศักดิ ์ ดีอราม 5,700.00 

28 27 ธ.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบและการผลิต
ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม After Effect 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 4,800.00 

29 09 ม.ค. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบแอพพลิเคชั่น
บนมือถือ 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 3,600.00 

30 16 ม.ค. 2561 
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณธรรม
จริยธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

อ.สรณา  อนสุรณทรางกูร 192,200.00 

32 26 ม.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนท่ี 16) ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล 48,000.00 
33 1 ก.พ. 2561 Art and Design Day 2018 อ.ไชยสิทธิ ์ ชาญอาวุธ 24,800.00 
34 6 ก.พ. 2561 ดูงาน "พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย Moca" อ.อรนุช  สมคะเน 3,250.00 

35 7 ก.พ. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาชีพสมัยใหมและตลาดงานใน
ยุคไทยแลนด 4.0 : โอกาสความทาทายและการเตรียม
ความพรอม 

อ.ศิริกุล  บัวแกว 51,550.00 

36 8 ก.พ. 2561 
โครงการอบรมและสัมมนาความรู การเขียนตอบ
ขอสอบกฎหมายและความรูเบื้องตนในการดําเนินคดี
ศาลปกครอง 

อ.อมลณัฐ  สนั่นศิลป 45,800.00 

37 13 ก.พ. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสรางแนว
ทางการพัฒนานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิต 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 65,750.00 

38 14 ก.พ. 2561 
โครงการอบรมและสัมมนา เร่ือง ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายทหาร 

อ.อรรถชัย  วงศอุดมมงคล 7,500.00 

39 26 ก.พ. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทาง
ภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิต
และสังคม 

อ.ดร.วิชดุา  พรายยงค 9,800.00 

40 5 ม.ีค. 2561 จัดจางอาจารยพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 อ.ศิริกุล บัวแกว 27,000.00 

41 7 ม.ีค. 2561 
สัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความกาวหนาในวิชาชีพภาษาจีน 

อ.ชาดา บุนนาค 24,000.00 

42 8 ม.ีค. 2561 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ออกแบบ
ของที่ระลึกไทย ไปสูระดับโลก" 

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 3,600.00 

43 12 ม.ีค. 2561 
โครงการทัศนศึกษาเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจีนยาน
เยาวราช 

อ.ชาดา บุนนาค 1,500.00 
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44 19 ม.ีค. 2561 
โครงการบรรยายพิเศษเตรียมความพรอมสําหรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 3,600.00 

47 19 ม.ีค. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ภาษาอังกฤษกับการทํางาน
ในธุรกิจไมซและธุรกิจการบิน" 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 10,200.00 

48 22 ม.ีค. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนดวย Google  Site 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ 15,000.00 

49 22 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ 20,000.00 

50 22 ม.ีค. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ดวย QR Code 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ 15,000.00 

51 27 ม.ีค. 2561 ขอเขารวมโครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลป ป 2561 อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 7,000.00 

52 27 ม.ีค. 2561 
เตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คร้ังท่ี 18 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 34,400.00 

รวม 1,577,074.00 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตรกับการเตรียมความพรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0” 
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เปนนโยบายของภาครัฐที่สําคัญของรัฐบาลยุคปจจุบัน ท่ีตองการ 

ปรับเปลี่ยนประเทศไทยใหกาวไปสูความเปนผูนําในระดับภูมิภาค  โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
แบบเดิม ไปสู Value - Based Economy หรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation) การ
เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ที่ทุกภูมิภาคการผลิตตองแขงขันกันดวยความรู ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ปรากฏการณสําคัญๆ 
เหลานี้ สงผลใหเกิดความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีสังคมตองมีความรู และเตรียมความพรอมปรับตัวเขาสูยุคของการ 
เปล่ียนผานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางเทาทัน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงได
ตระหนักและเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  จึงไดจัดโครงการนี้
ขึ้น เพือ่ใหความรู และเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผาน ตลอดจน
เปนการสรางเวทีเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ แนวทางการดําเนินชีวิตและการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในปจจุบันใหมีศกัยภาพพรอมกับตลาดแรงงานในอนาคต 

วัตถุประสงค 
1. เพื่ออบรมใหความรูและเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจกอนเขาสูยุคไทยแลนด 

4.0 
2. เพื่อเสริมสรางทักษะ และคุณลักษณะใหนักศึกษาพรอมเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 และสามารถนําไปปรับ

ใชในการเรียนและการทํางานในอนาคตได ผานการฝกอบรมการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานอยางม ี
ประสิทธิผล 

3. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย นักศึกษา 
บุคคลท่ีสนใจทั่วไป 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตรกับการเตรียมความ
พรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0”  จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 115 คน มีคาคะแนน ความพึง
พอใจ เฉลี่ย 4.44 คิดเปน 88.8% อยูในระดับมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ เปนโครงการที่เปนประโยชนควรมีการจัดโครงการในลักษณะน้ีอยางสม่ําเสมอ 
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แสดงผลงานนิทรรศการ  
โครงการพิเศษของนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ “ฟอรม จัด” 

ระหวางวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ ศูนยการคาริเวอรไซต พลาซา 

หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปน
หลักสูตรที่เนนการเรียนรูที่มุงสูการเปนนักออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ในแตละปนักศึกษาชั้น
ปที่สี่จะจบการศึกษาทางดานการออกแบบทั้งสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป และสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
โดยจะตองผานโครงการการออกแบบของสาขาวิชาท่ีเรียน ซึ่งแสดงถึงคุณภาพและศักยภาพของตน 
 ในการน้ีทางสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป และสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ไดจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนโครงการสุดทายสรุปผลงานของ
นักศึกษาที่ใชความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค มาบูรณาการสรางสรรคผลงานท่ีไดเรียนมาใหเกิด
ประโยชนในดานการออกแบบ ใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และนําเสนอผลงานสรางสรรคนั้นตอ
สาธารณะ เพื่อใหผลงานเปนท่ีรูจัก รวมท้ังสรางองคความรูใหมๆ ดานการออกแบบใหเกิดขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อบริการวิชาการแกผูท่ีสนใจ และเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2. เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป และสาขออก

แบบทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3. เพื่อจัดแสดงเผยแพรผลงานการสรางสรรคผลงานออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 

และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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โครงการ English Camp 
ระหวางวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ณ ริเวอรแคว รีโซเทล รสีอรท อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสาร ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ในขณะน้ีนักศึกษามี

ความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นชองทางและโอกาสของการทํางานใน
อนาคตอันใกล หากตัวเองมีความรูดีในดานภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงไดจัดโครงการเขาคาย
เยาวชนภาษาอังกฤษ เพื่อรณรงคการใชภาษาอังกฤษในกลุมเยาวชนไดเกิดความคุนเคยการใชภาษาอังกฤษ 
สามารถใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได อันจะนําไปสูการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสามารถใชไดในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อซักซอมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันซึ่งจะนําไปสูการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษในสถานการณปจจุบัน เพื่อเยาวชนจะได

ฝกฝน ขยันหม่ันเพียร อันจะเปนประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศตอไป 
3. เพื่อกอใหเกิดความคุนเคยภาษาอังกฤษ ไมอาย หรือกลัวที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สรปุความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการ English Camp 2017 จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
จํานวน 102 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.26 คิดเปน 85.2% อยูในระดับมาก   

ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมที่ดีทําใหเด็กไดฝกฝนดานภาษาอังกฤษ 
2. ควรจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเน่ือง 
3. เปนกิจกรรมที่สนุกและสรางสรรค 
4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการใหมากกวาเดิม 
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อบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนาประกอบการทางสังคม  
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  
ณ โครงการพระราชดําริแหลมผักเบี้ย และศูนยเรียนรูโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง จ.เพชรบรุ ี 

หลักการและเหตุผล 
ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

กําหนดหลักการสําคัญในการพัฒนาท้ังในระดับชาติและในระดับหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกัน กลาวคือ ยึดหลักการ
พัฒนาท่ีเนนการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ  ภายใตการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหลักการประชาธิปไตย ความปรองดอง ความเปนชุมชนทองถ่ิน จากหลักการดังกลาวจึงนํามา
สูการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนาประกอบการทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดเรียนรู และฝกปฏิบัติประสบการณจริงในระดับชุมชนทองถ่ิน เพ่ือศึกษารูปแบบ 
การดําเนินชีวิต และการจัดการกับการพัฒนาในระดับทองถ่ิน ท่ีสะทอนใหเห็นการนําหลักการพัฒนาดังกลาวขางตนมา
ประยุกตใช  

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอื่น 
2. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาใหนําความรู ท่ีไดรับไปบูรณาการในการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหมีโอกาสเรียนรูดูงานนอกสถานท่ีในโครงการตามรอยพระราชดําริ และชุมชนท่ี

เกี่ยวของ 

 สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร อาสาพัฒนาประกอบการ
ทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 122 คน มีคาคะแนนความ
พึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.23 คิดเปน 85.0% อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
       เปนโครงการที่เปนประโยชนควรมีการจัดโครงการในลักษณะนี้อยางสม่ําเสมอไปยังสถานท่ีตามแนวพระราชดําริใน
จังหวัดตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงแนวความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การเขียนเรซูเม (ใบสมัคร) อยางไรใหไดงาน 
สําหรับศิษยเกาและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

หลักการและเหตุผล 
โครงการ Workshop การเขียนเรซูเม (ใบสมัคร) อยางไรใหไดงานสําหรับศิษยเกา นักศึกษาป 4 และผูท่ีสนใจ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนโครงการเพ่ือเพ่ิมชองทางและเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานจริง โดย
เล็งเห็นความสําคัญของการไดงานทําของศิษยเกานักศึกษาป 4 ทุกสาขาวิชาและผูท่ีสนใจ การเตรียมความพรอมกอนกาว
เขาสูโลกแหงการทํางานของนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาและกําลังจะกาวเขาสูชีวิตการทํางานในอนาคตเปนเร่ืองท่ี
คณะฯ จะตองใหสําคัญ ซึ่งในปการศึกษา 2560 น้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมี
นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจํานวนกวา 300 คน รวมถึงศิษยเกาอีกจํานวนหนึ่งที่ตองการไดงานทําหรือกําลังรอ
เปลี่ยนงาน จึงเปนเหตุผลใหคณะไดจัดใหมีโครงการเพ่ิมชองทางและเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานใหกับศิษยเกาและ
นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหศิษยเกาและนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา
มีชองทางการไดงานทําเพ่ิมมากข้ึน การท่ีศิษยเกาและนักศึกษาจะไดงานสวนหนึ่งก็ตองขึ้นอยูกับการถูกเรียกสัมภาษณ 
และการท่ีจะถูกเรียกสัมภาษณก็ข้ึนอยูกับการเขียนเรซูเม ดังนั้นการมีเรซูเมท่ีดีจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีสําหรับศิษยเกาและ
นักศึกษาป 4 ทําใหมีชองทางการไดงานทําเพ่ิมมากขึ้น   

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหศิษยเกา นักศึกษาป 4 และผูท่ีสนใจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ

ธนบุรี ไดมีชองทางการไดงานทําเพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือใหศิษยเกา นักศึกษาป 4 และผูท่ีสนใจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีแนวทางในการเตรียม

ความพรอมสําหรับการสมัครงาน เชน วิธีการเขียนของการเขียนเรซูเมผานโทรศัพทมือถือ การสมัครงานออนไลน 
คุณสมบัติของบัณฑติท่ีองคกรอยากได และการพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณงาน 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม ผูรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การเขียนเรซูเม (ใบสมัคร
งาน) อยางไรใหไดงาน” จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 125 คน มีคาคะแนน ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี 3.96  คิดเปน 79.2% อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ขอเสนอแนะ 
    1. เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและศิษยเกาเพ่ือใหไดมีโอกาสไดงานเพ่ิมยิ่งข้ึน 
    2. ควรจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องยั่งยืน 

3. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนากอนดําเนินเนินโครงการอยางนอย 1 เดือน  
เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนการเขารวมโครงการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันสภาพแวดลอมและสภาวการณของโลกเปลี่ยนไป การเปลี่ยนกระบวนทัศนดานอุดมศึกษา 

สงผลกระทบโดยตรงตอสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนที่ตองเรงพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ บทบาทของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะตองเปนผูสอน ผูถายทอดความรูแลว ยังตองสามารถเปนผูชี้แนะเพื่อสรางองค
ความรู เนนการสอนเชิงสรางสรรคใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 อันเปนหนึ่งในคุณลักษณะ
ของอาจารยมืออาชีพ 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจในการมุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถ
ประกอบวิชาชีพ เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหาและมีสวนรวมพัฒนาสังคม คณาจารยจึงเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันพันธกิจดังกลาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนใหสอดคลองและรองรับกับความตองการของสังคม ซึ่งการปฏิบัติงานของคณาจารยจะตองเปน
ลักษณะของ Dual Profession คือตองมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองไดศึกษาหรือฝกอบรมมา และ
ตองมีความรูสามารถในดานการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามคณาจารยสวนใหญไมไดผานการฝกฝนใน
บทบาทของการเปนผูสอนโดยตรง และใชวิธีการสอนตามประสบการณท่ีตนเองไดรับระหวางการเปนนิสิต
นักศึกษาในศาสตรนั้นๆ จึงอาจขาดความชํานาญในวิชาชีพอาจารย 
 ดวยเหตุผลอันสําคัญยิ่งน้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร จึง
เห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ” โดยใชกระบวนการ
จัดการความรู เพื่อเตรียมความพรอมใหคณาจารยที่จะทําหนาท่ีเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงบทบาท
และหนาที่ของความเปนอาจารยมืออาชีพใหสามารถจัดการเรียนการสอนดวยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดการความรูของคณาจารยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางองคความรู 
2. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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โครงการอบรมคายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 18th 
ระหวางวันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ Fountaintree Resort จังหวัดนครราชสีมา 

หลักการและเหตุผล  
 สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับเตรียมคนนําไปสูอาชีพ การประกอบอาชีพ ไมวาอาชีพใดก็ตามจะตองรูจัก
พัฒนาการทํางานของตนเองใหดีขึ้น และเปนผูริเริ่มงานใหมๆ รวมถึงกลาแสดงออกในความคิดใหมใหผูอ่ืนรับรู 
ในทางศิลปะ การแสดงออกทางความคิดสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนมากเพราะจะชวยใหไดผลงานใหมๆสูสังคมและ
ชวยเสริมสรางความคิดใหกับสังคมดวย 

กิจกรรมทางศิลปะเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกันผูท่ีจะสามารถเรียน
ศิลปะและออกแบบไดดีตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อันประกอบไปดวยสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบประยุกตศิลป พึงตองมีการ
เรียนรู และพัฒนาความพรอมทางดานความคิด และการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการสอน
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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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
“วิชาชีพสมัยใหมและตลาดงานในยุคไทยแลนด 4.0 : โอกาสความทาทาย และการเตรียมความพรอม” 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ตลาดงานและการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตลาดงานยอมมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีกอรปกับการแขงขันท่ีรุนแรง บางธุรกิจบางอาชีพกําลังจะหมดยุค
และหายไปจากตลาดงาน การเปลี่ยนแปลงเปนท้ังโอกาส และความทาทาย ท่ีทุกภาคการผลิตมีความจําเปนตองเตรียม
ความพรอมเพ่ือกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 การแขงขันกันดวยความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาเปนอยางยิ่งจึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน เพ่ือใหความรู และเตรียมความพรอม
ใหแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ตลอดจนเปนการสรางเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ แนวทางการหางาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาในมหาวิทยาลัยในปจจุบันใหมีศักยภาพพรอม
กับตลาดแรงงานในอนาคต  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ืออบรมใหความรูและเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจในยุคไทยแลนด 4.0 
2. เพ่ือเสริมสรางทักษะ และคุณลักษณะใหนักศึกษาพรอมเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 และสามารถนําไปปรับใชใน

การประกอบอาชีพ และทํางานในอนาคตได 
3. เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย นักศึกษา บุคคลท่ี

สนใจท่ัวไป 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสมัยใหมและตลาดงานในยุคไทยแลนด 
4.0 โอกาสความทาทายและการเตรียมความพรอม จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 250 คน มีคาคะแนน
ความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.8% อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการท่ีมีประโยชนทําใหนักศึกษาไดเปดโลกของการทํางานสมัยใหมในยุคไทยแลนด 4.0 และเปน

แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. ควรจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องยัง่ยืน 
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  โครงการอบรมและสัมมนาความรูการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย 
และความรูเบื้องตน ในการดําเนนิคดีศาลปกครอง 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

หลักการและเหตุผล 
ในการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรนั้น การเขียนตอบเปนสิ่งสําคัญมากและจําเปนอยางยิ่ง เพราะไมวาจะเปนช้ันใน

การสอบไลในระดับปริญญาตรี หรือ เนติบัณฑิต ท่ีใชการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย เปนเกณฑการพิจารณาการสอบไล 
หรือ ในการสอบแขงขันในวิชาชีพของสาขานิติศาสตร ไมวาจะเปน พนักงาน อัยการ          ผูพิพากษา ทนายความ หรือ
นิติกร นั้น ลวนใชการเขียนตอบเพ่ือเปนเกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรท้ังสิ้น ดังนั้นการเขียนตอบจึงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับนักศึกษาสาขานิติศาสตร เพราะการเขียนตอบนั้นเปนเกณฑการช้ีวัดในการทําขอสอบกฎหมายในทุก
ระดับชั้น 

ในโอกาสนี้ ทางสาขานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดโครงการ
น้ีข้ึน โดยตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบในการผลิตนักกฎหมายท่ีมีความรูและคุณภาพคูคุณธรรม ในการออกไป
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพ่ือรับใชสังคม  ดวยเหตุน้ีเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกิดแรงบันดาลใจ อันจะทํา
ใหผลักดันตนใหกาวไปสูวิชาชีพทางกฎหมายท่ีมีเกียรติและเปนท่ียอมรับในวงการกฎหมายไทยในอนาคต 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับรู ทราบถึงแนวทางการกาวไปสูการประกอบวิชาชีพและบทบาทหนาท่ีของพนักงาน

อัยการ ซึ่งเปนอีกหนึ่งวิชาชีพทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรมของไทย 
2. เพ่ือใหนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเขาใจ ทราบถึงการเขียนตอบขอกฎหมายในระดับช้ันปริญญาตรี และการ

เตรียมตัวสําหรับการเรียนเนติบัณฑิต 
3. เพ่ือใหนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเขาใจและทราบถึงความรูกฎหมายปกครองเบ้ืองตนและการดําเนินพิจารณา

คดีศาลปกครองในเบ้ืองตน 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมและสัมมนาความรู การเขียนตอบขอสอบกฎหมายและความรู
เบื้องตนในการดําเนินคดีศาลปกครอง จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 100 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลี่ย 4.40 คิดเปน 88.0%  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการท่ีมีประโยชนแกนักศึกษาทําใหนักศึกษาไดฝกเขียนตอบกฎหมาย และไดประสบการณจริงจาก

ผูเช่ียวชาญดานกฎหมายมาใหความรูทางคดีปกครองและเทคนิคตางในการเขียนตอบกฎหมาย 
2. ควรจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนากอนดําเนินเนินโครงการอยางนอย 1 เดือน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 
วันเสารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 

ณ หองบริการอินเตอรเน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาเขาสูหองสมุดดิจิทัล (Digital 

Libraries) โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา 
การคนควาวิจัยของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่สนใจ หองสมุดดิจิทัลหรือหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสเปนแหลงรวบรวม จําแนก และจัดระบบของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่อยูบนเครือขาย Internet 
เพื่อใหผูใชสามารถใชเทคนิควิธีการตางๆ ในการเขาถึงทรัพยากรตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของโปรแกรม 
OpenBiblio วามีความสําคัญและเปนประโยชนตอการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล จึงมุงมั่นพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
บรรณารักษ นักสารสนเทศ และบุคคลท่ีสนใจ การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล ไดมีความรูและทักษะการและสามารถ
การนําโปรแกรม OperBiblio ไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาหองสมุดใหตอบสนองผูใชในยุคดิจิทัลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหบุคลากรทางวิชาการ บรรณารักษ นักสารสนเทศ และบุคคลที่สนใจ มีความรูและทักษะในการ

พัฒนาหองสมุดดิจิทัล 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล จากผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  จํานวน 30 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเปนรอยละ 95.6% อยู
ในระดับมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่มีประโยชนทําใหนักศึกษาและผูสนใจไดมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหองสมุดในยุค

ดิจิทัล  
2. ควรจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเน่ืองยั่งยืน  

    
 

   


