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ดานการบริการวิชาการ 
 

ที ่
ว ันที่ 

ขออนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 14 ก.ค. 2560 
เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2560 

อ.ดร.วิชดุา พรายยงค 67,200.00 

2 2 พ.ย. 2560 บริการวิชาการนาฏศิลปสูชุมชน อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 11,500.00 

3 9 พ.ย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย อบรมการอานทํานองเสนาะ 

อ.ดร.วิชดุา พรายยงค 62,900.00 

4 9 พ.ย. 2560 
โครงการบริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา อรุณธนหิรัญ 129,363.00 

5 4 ธ.ค. 2560 
บริการวิชาการ การสงเสริมอาชีพของชุมชนดวย
หลักสูตรการทําลูกประคบสมุนไพร 

อ.ดร.มลิวัลย สขุประเสริฐ 30,800.00 

6 6 ธ.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับ
การปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 20,325.00 

7 19 ธ.ค. 2560 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับตนสําหรับผูประกอบการ
รานอาหาร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 26,000.00 

8 20 ธ.ค. 2560 โครงการประกวดการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชดุา พรายยงค 74,000.00 

9 9 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การออกเสียง
ภาษาอังกฤษสาํหรับผูสอนภาษาองักฤษระดับ
ประถมศึกษา" 

อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 66,600.00 

10 15 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสําหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ : "250 ป 
กรุงธนบุรี" 

อ.แสนชัย ลขิิตธีรวุฒ ิ 34,000.00 

11 29 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริการวิชาการปลูกปาชาย
เลนของคณะมนุษย 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 31,550.00 

12 29 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการ 
การสอน และสาธิตการทําพวงมโหตรใหกับชุมชน" 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 23,700.00 

13 1 ก.พ. 2561 ประกวดการเขียนพูกันจีนและคัดลายมอืภาษาจีน อ.ชาดา บุนนาค 12,900.00 

14 1 ก.พ. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคัดลายมอื
ภาษาจีน 

อ.ชาดา บุนนาค 33,950.00 

15 7 ก.พ. 2561 
แขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (DRU Spelling Bee) คร้ังที่ 4 

อ.เพ็ญพิสุทธิ ์ศิริ 14,500.00 

รวม 639,288.00 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การพัฒนาความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” 
วันจันทรที่ 28   สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายผลักดันใหอาจารยพัฒนาตนเองในการขอตําแหนงทาง

วิชาการ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของอาจารย สนับสนุนใหอาจารยมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานและเปน
ตัวชี้วัดสําคัญในการประกันคุณภาพ รวมถึงเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งใน
งานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบกับมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณะฯ 
เกษียณอายุราชการพรอมกันทําใหจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนลดลง คณะฯ จึงเล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาอาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางเรงดวน 

ดวยเหตุผลอันสําคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและผูสนใจ
ขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนใหอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมที่จะทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับตนใหเกิดความเขาใจในหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเตรียมการทําผลงานทางวิชาการใหถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบที่
กําหนดในประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหคณาจารยและผูสนใจมคีวามรู ความเขาใจหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
2. เพื่อใหคณาจารยและผูสนใจมคีวามรูความเขาใจเรื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตําราเพื่อ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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โครงการความรวมมือทางวิชาการ“การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน”
ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรในคณะฯ พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องระบบสารสนเทศบริหารจัดการขอมูลบริการ
วิชาการ ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ มคอ.3,  มคอ.5 ระบบสารสนเทศติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษา ระบบสารสนเทศจัดการความรู (KM) ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน เพื่อใหการดําเนินงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย เปนระบบ สามารถตรวจสอบได และเสริมสรางความ
เขมแข็งในงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกทั้งยังเปนการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยตามวิธีของเว็บโอเมตริกซอีกดวย 

ดวยเหตุผลอันสําคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเห็นสมควรจัดโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ“การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน”ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการขึ้น เพื่อดําเนินการใหการปฏิบัติงานของคณะฯ ในดานการใชระบบ
สารสนเทศเปนไปดวยเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะ        

ครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีภายในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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บริการวิชาการ การสงเสรมิอาชีพของชุมชนดวยหลักสูตรการทําลูกประคบสมุนไพร 
วันศุกรที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ ที่ทําการชุมชนบางพลี หมู 8 เทศบาลตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐในการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองคความรูทุกสาขาท้ังในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดใหความสําคัญตอภารกิจดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยาง
มาก จึงจัดโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

ปจจุบันสมุนไพรไทย ถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปสะดวกใชหลากหลายประเภทตามแตสรรพคุณ
ตั้งแตใชเปนยาประจําบาน เปนอาหาร อาหารเสริม เคร่ืองดื่มบํารุงสุขภาพ รวมท้ังเปนสมุนไพรขจัดสารพิษ และเปน
ผลิตภัณฑเพ่ือความงาม นํามาขัด พอก บํารุงรักษาผิวพรรณ เปนตน ประกอบกับกระแสนิยมรักษสุขภาพกําลังมาแรง จึง
เปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในกิจการสปา เกิดเปนธุรกิจตอเนื่อง สรางอาชีพ สรางรายไดให
ประเทศปละไมนอย และนับวันย่ิงทวีความตองการมากข้ึน  

คณะฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้เพ่ือ ผูเขารวมอบรมจะไดมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะในการทําและการใชลูกประคบสมุนไพร สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบเปนอาชีพเสริม สราง
รายไดใหตนเอง และครอบครัวได เนื่องจากมีศูนยแสดงจําหนายสินคา และการกระจายสินคา (โอท็อป) ในตําบลบางพลี 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ถนนกิ่งแกว แยกไปรษณียเกา) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่จะกระจายสินคาของชุมชน
ตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ถึงวิธีการและข้ันตอนการทําและใชลูกประคบสมุนไพร 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรม เกิดทักษะในการทําและการใชลูกประคบสมุนไพร 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบเปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหตนเอง และครอบครัว 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ บริการวิชาการ การสงเสริมอาชีพของชุมชน
ดวยหลักสูตรการทําลูกประคบสมุนไพร จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 33 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ 
เฉลี่ยอยูที่ 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2%  อยูในระดับมาก    

ขอเสนอแนะโครงการ 
1. เปนโครงการท่ีเปนประโยชนทําใหชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการทําลูกประคบสมุนไพร  
2. ควรจัดโครงการในลักษณะน้ีอีกเปนประจําเพ่ือใหชุมชนไดฝกอาชีพและสามารถสรางรายไดใหแก 

ตนเองและครอบครัว 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย  
“อบรมการอานทํานองเสนาะ” 
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 การอานทํานองเสนาะเปนวัฒนธรรมทางภาษาไทยที่แสดงความเปนเอกลักษณของไทย ลักษณะการอาน
มีลีลา จังหวะ และทํานองที่ไพเราะ ควรแกการอนุรักษใหคงอยูคูกับภาษาไทย ในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติและ
เปนมรดกอันล้ําคาของชาติที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรค สั่งสม และสืบ
ทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี จึงจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอาน
ทํานองเสนาะ” เพื่อเปนการเผยแพรความรู สงเสริม และสนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทย 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดศึกษาและแสดงความสามารถดานการอานทํานองเสนาะใหเปนที่ประจักษและเปน
ตัวอยางท่ีดีของสังคม และเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 
ในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งนี ้

ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
2. เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมกันอนุรักษการอาน

ทํานองเสนาะ ซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญของไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ําคาของชาติ 
3. เพื่อบริการวิชาการแกสังคม อันเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่นใหแกประชาชนท่ัวไป 
4. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูกลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชน ผูสนใจและบุคลากร

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม ของผูรวมโครงการประกวดการอานทํานองเสนาะ จากผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 118 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.14 คิดเปน 82.8% อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
1. สถานท่ีมีความเหมาะสมแลวระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม อาจเพิ่มชวงพักเบรคบาง 
2. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดโครงการเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับปฏิบัติงานในชมุชน และงานสันทนาการ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอด
เลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผูปวยหรือผูท่ีไดรับบาดเจ็บเหลาน้ี อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับ
รางกาย หรือบางรายอาจมีสภาวะการหยุดหาใจกะทันหัน ถาปลอยไวนานเกิน 4 นาที แมจะชวยชีวิตใหฟน
คืนกลับมาได ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอยางถาวร การไดรับการชวยเหลือเบื้องตนอยางทันทวงทีและ
ถูกตอง และมีการสงตอผูปวยหรือผูบาดเจ็บตอไปยังแพทยหรือสถานพยาบาลอยางเหมาะสมรวดเร็วและถูกวธิีจะ
ทําใหผูปวยหรือผูบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใชชีวิตเปนปกติได การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดรับความรูท่ีถูกตองและไดรับการฝกฝน
อยางชํานาญ จึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดรับความรูที่ถูกตองและไดรับการฝกฝนอยางชํานาญ สามารถ
นําไปใชประโยชนในการชวยเหลือผูอ่ืนได 

ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในการปฐมพยาบาลเบื้องตน สําหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและ

งานสันทนาการ 
2. เพื่อใหเยาวชนมีทักษะและปฏิบัติการชวยเหลือและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไดถูกวิธี 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
และการบริการวิชาการปลูกปาชายเลน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
ณ ตําบลคลองโคน อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนผูสมบูรณทั้งดานวิชาการและ
คุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหนาท่ีที่จะสงเสริมความรูในดานวิชาการ บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมแก
นักศึกษา ใหเห็นความสําคัญของตนเองและผู อ่ืนมีความพรอมที่จะเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม คณะฯ ได
เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานภาครัฐตามหลัก     
ธรรมาภิบาลและการบริการวิชาการปลูกปาชายเลน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งจากการจัด
โครงการดังกลาวจะทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีวิธีการศึกษาการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลในเร่ืองของการบริหารจัดการงานขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสาระสําคัญกับ
รายวิชาการปกครองทองถิ่นไทยและในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ยังจะไดรับความรูจากปราชญชาวบานท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมของชุมชนตนแบบ และหลังจากท่ีไดรับการถายทอดความรูจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการแลว นักศึกษาจะไดรวมมีสวนชวยเหลือสังคมในการบริการวิชาการโดยการปลูกปาชายเลนใหกับ
ชุมชนอีกดวย  ซ่ึงถือวาเปนภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองโคน 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการผลิตและ

บริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดบริการวิชาการใหกับชุมชน 
4. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชธนบุร ี
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบริการวิชาการ การสอนและสาธิตการทําพวงมโหตรใหกบัชมุชน 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
ณ ที่ทําการชุมชนบางพลี หมู 8 เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนโยบายของรัฐ  
 จากความสําคัญดังกลาว คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการวิชาการ การสอนและ
สาธิตการทําพวงมโหตรใหกับชุมชน” ใหแกชุมชนบางพลี หมู 8 เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากศูนยจําหนายสินคา (โอทอป) ในชุมชน และเพื่อใหชุมชนสามารถทําพวงมโหตร ไวใชใน
การประดับตกแตงงานบุญประเพณีของชุมชนอื่นๆ ท่ีสนใจ อันจะเปนการสงเสริมอาชีพและรายไดแกตนเองและ
ครอบครัว อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนการทําพวงมโหตร 
2. เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพเสริม สรางรายไดใหตนเองและครอบครัว 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการบริการวิชาการ“การบริการวิชาการ การสอนและสาธิตการทํา
พวงมโหตรใหกับชุมชน จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 43 คน มีคาคะแนน    ความพึงพอใจ เฉลี่ย 
4.19 คิดเปนรอยละ 84.0% อยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่เปนประโยชนทําใหชุมชนมีความรูเก่ียวกับทําพวงมโหตรซึ่งเปนการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และไวใชประโยชนในเทศกาลงานบุญตางๆ ของชุมชน 
2. ควรจัดโครงการในลักษณะนี้อีกเปนประจําเพื่อใหชุมชนไดฝกอาชีพและสามารถสรางรายไดใหแก 

ตนเองและครอบครัว 
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โครงการประกวดการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 

ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารยประจํา
ท่ีเปนอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวจีน ซ่ึงลวนมีความสามารถหลากหลายดาน ทั้งนี้ อาจารยอูจื้อปน เปน
อาจารยอีกทานหนึ่งที่มีความสามารถทางดานการศิลปะและวรรณคดีจีน รวมทั้ง อาจารยเจี่ยซิ่ง จากสาขา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งมีความรูความสามารถในดานตัวอักษรจีนและการเขียนพูกันจีน เพื่อให
อาจารยท้ังสองทานไดนําความสามารถท่ีมี เฉพาะตนมาใชใหเกิดประโยชนทั้งในดานการเรียนการสอนในหองเรียน 
ทางหลักสูตรฯ จึงเห็นวาอาจารยควรจะไดนําความสามารถเฉพาะตนที่มีมาเผยแพร และใหความรูความเขาใจกับ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมท้ังบุคคลท่ีไมไดมีโอกาสไดเขาเรียนกับอาจารยในหองเรียนผานการจัดโครงการ 
“ประกวดการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ยังถือเปนการแนะนําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยาชภัฏธนบุรีและ
บุคคลภายนอกอีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริม เผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการตระหนักและการ

เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อเสริมสรางความสามารถและศักยภาพในการเขียนอักษรภาจีนใหกับผูเขาแขงขันการเขียนพูกันจีน 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน
และการประกวดการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 120 คน 
มีคาคะแนน    ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.17 คิดเปน 83.4% อยูในระดับความพึงพอใจมาก      

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่เปนประโยชนแกเยาวชนเพื่อเสริมสรางทักษะดานการเขียนพูกันภาษาจีน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธในการจัดงานเพื่อใหผูสนใจไดเตรียมตัวในการเขารวมโครงการ 
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โครงการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee)  
ครั้งที่ 4 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษนับไดวาเปนภาษาท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารระดับนานาชาติมาก
ท่ีสุดภาษาหนึ่ง ดังนั้นการฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษในดานตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีควร
ไดรับการสนับสนุนเปนอยางยิ่ง และเนื่องดวยประเทศไทยกําลังกาวสูการเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ.2558 การพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยใหมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางเรงดวน ดวยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และริเร่ิมจัดโครงการการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ (DRU Spelling Bee) เพ่ือให
เยาวชนและบุคคลท่ัวไปเห็นถึงความสําคัญและมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาทักษะตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว นอกจากนี้ ยังเปน
โอกาสใหผูเขารวมโครงการไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมน้ีอีกดวย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดรับประสบการณตรงและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะดาน

คําศัพท การฟง และการสะกดคํา เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและพัฒนาความรูความสามารถดานคําศัพท การฟง สะกดคํา 
รวมถึงเรียนรูการออกเสียงคําท่ีถูกตอง 

2. เพ่ือรับทราบปญหาดานคําศัพท การฟง การสะกดคํา รวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง อันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหแกผูเขารวมโครงการตอไป  

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU 
Spelling Bee) คร้ังท่ี 4  จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 32 คน มีคาคะแนน   ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.20 
คิดเปนรอยละ 84.0% อยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 
1. เปนกิจกรรมท่ีดีทําใหเด็กไดฝกฝนดานภาษาอังกฤษและนักเรียนไดแสดงศักยภาพ 
2. ควรจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมอยางนอย 1 เดือน และ

ประชาสัมพันธในหลากหลายชองทางเพ่ือใหมีผูเขารวมโครงการจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 18  

การทวนสอบและการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
วันศุกรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมศรีเจริญ 

หลักการและเหตุผล 
จากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ท่ีสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร และเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ท่ีจะตองเรงรัด
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหอยูในระดับมาตรฐาน และจะตองเรงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การบริการ การบริหาร และการจัดการใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี  
 อีกท้ังเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องสอดคลองกับบริบทและเจตนารมณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเปนไป
ตามาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของและเตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ดวยเหตุผลอันสําคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 18 ปการศึกษา 2560 และใหความรูเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา เพ่ือให
คณะกรรมการบริหารตลอดจนบุคลากรของคณะฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ การทวนสอบฯและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพในปการศึกษา 2560 ของคณะฯ ให
เปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สอดคลองตามแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (พ.ศ. 2556-2560) และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวรวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการทวนสอบและการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

    
 

   


