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โครงการยกระดบัเศรษฐกิจ สังคม รายตําบลแบบบรูณาการ 

มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ (U2T) 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ท่ี วันท่ีขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 14 ต.ค. 64 

โครงการอบรม “เรื่องการสรางสุขภาวะทาง

รางกายที่สมบูรณของคน ในชุมชนยานกะดีจีน 

แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม.” หัวขอ การ

ออกกําลังกายแบบไทยฟต (THAI FIT) ผาน

ระบบออนไลน 

อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 3,850 

2 15 ต.ค. 64 

โครงการอบรมผานระบบออนไลน เรื่อง อาหาร

เพื่อสุขภาพสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชน

ตํ า บ ล ต ล า ด  อํ า เ ภ อ พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง            

จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ 5,600 

3 20 ต.ค. 64 

โครงการอบรมเ ชิงปฏิบั ติการสง เสริมด าน

สิ่งแวดลอมกิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากเตยหอม ในพื้ นที่ ชุ มชน เลิศสุขสม          

แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 19,200 

4 20 ต.ค. 64 

โคร งการอบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก ารการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากตนจากสะทอนอัตลักษณชุมชน

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ (สบูจากลูกจาก) 

อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 19,800 

5 20 ต.ค. 64 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะตลาดสด

พระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
อ.นิศากร เพญ็สมบรูณ 19,900 

6 27 ต.ค. 64 
โครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ 

“จากเศษกระดาษสูเปเปอรมาเช” 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ 26,600 

7 3 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงบาง

ดวน เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็ง 

อ.กฤติกา ชูผล 170,250 

8 3 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงอรุณ

อัมรินทร เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและ

เขมแข็ง 

อ.กฤติกา ชูผล 139,600 
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ท่ี วันท่ีขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

9 12 พ.ย. 64 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน “นคร

เข่ือนขันธซิต้ี” ในพื้นที่ชุมชนตําบลตลาด อําเภอ

พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

อ.นิศากร เพญ็สมบรูณ 190,950 

10 15 พ.ย. 64 

โครงการกิจกรรมดานภาษาเพื่ องานธุรกิจ 

กิจกรรมดานการพัฒนาภาษาอังกฤษในพื้นที่

ชุมชนวัดจันทรประดิษฐเขต 1 หมู 3 แขวงบาง

ดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 15,200 

11 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสราง

ผลิตภัณฑถุงผามัดยอมจากลายธงตะขาบ” ใน

พื้นที่ชุมชนตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 19,200 

12 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการ

ทองเที่ยวดานของที่ระลึก เรื่อง การทําผลิตภัณฑ

ตะกรา, การทําผลิตภัณฑกระจกพับ, การทํา

ผลิตภัณฑกลองไมจิ้มฟน, และการทําผลิตภัณฑ

พวงกุญแจ 

อ.นพพร ระรินทร 118,800 

13 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานประวัติศาสตร

และความเปนมาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่ตําบลทรงคนอง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 47,900 

14 22 พ.ย. 64 

โครงการสรางตนแบบงานดานประชาสัมพันธ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่

ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 25,000 

15 25 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิต

ยาหมองและสบูจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่

ชุมชนตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.สรุะพงษ สหีมอก 66,600 

16 26 พ.ย. 64 

โครงการสรางตนแบบอัตลักษณชุมชน เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่

ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

อ.องอาจ มากสิน 22,500 
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ท่ี วันท่ีขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

17 26 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริม

สุขภาพดวยสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถ่ินไทย”

ในเขตพื้นที่แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 20,100 

18 29 พ.ย. 64 

โครงการนวดแผนไทยมิติใหมของการสรางอาชีพ

สูสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนวัดจันทรประดิษฐเขต 

1 หมู  3 แขวงบางดวน  เ ขตภาษีเ จริญ 

กรุงเทพมหานคร 

อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 22,000 

19 29 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูนํา

ทองเที่ยวของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ” เพื่อมุง

ยกระดับการทองเที่ยวและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

อ.กฤติกา ชูผล 148,300 

20 30 พ.ย. 64 
โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในพื้นที่

แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
อ.เพ็ญพิสทุธ์ิ ศิริ 99,900 

21 30 พ.ย. 64 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน 

“ชุมชนสันติชนสงเคราะห” ณ ชุมชนสันติชน

สงเคราะห แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 108,400 

22 30 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทาง

สังคมในพื้นที่ แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 70,600 

23 12 ม.ค. 65 

โครงการสรางตนแบบงานดานประชาสัมพันธ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่

ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 25,000 
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โครงการอบรม “เร่ืองการสรางสุขภาวะทางรางกายท่ีสมบูรณของคน ในชุมชนยานกะดีจีน 

แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม.” หัวขอ การออกกําลังกายแบบไทยฟต (THAI FIT)  

ผานระบบออนไลน 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นําโดยอาจารย ดร.

ณัฐพร เพ็ชรเรือง และทีม U2T แขวงวัดกัลยาณ จัดโครงการอบรม “เรื่องการสรางสุขภาวะทางรางกายที่สมบูรณของคน

ในยานกะดีจีน แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม.” หัวขอ การออกกําลังกายแบบไทยฟต (THAI FIT) ในการน้ีไดรับเกียรติ

จาก คุณมาดาพร นอยนิตย ผูกอต้ังและครูผูสอนไทยฟตสตูดิโอ เปนวิทยากรในการอบรม โดยการน้ีไดรับเกียรติจาก 

อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการ ณ หอง

ประชุมคณะมนุษยศาสตรฯ อาคาร 2 ช้ัน 14 และผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM 
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โครงการอบรมผานระบบออนไลน เร่ือง อาหารเพื่อสุขภาพสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนตําบลตลาด อําเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นําโดย           

อาจารยพัณณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ อาจารยองอาจ มากสิน และอาจารยนิศากร เพ็ญสมบูรณ และทีม U2T ต.ตลาด          

จัดโครงการอบรมอาหารเพื่อสุขภาพสงเสริมสุขภาพชุมชน ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในการน้ีไดรับเกียรติ

จาก เรือโทพงศกรณ  ลองฉวน รองหัวหนากลุ มงานโภชนบําบัด โรงพยาบาลสมเ ด็จพระป นเกล า และ                 

อาจารยศศิอาภา บุญคง อาจารยประจําสาขาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏธนบุรี เปนวิทยากรในการอบรม โดยการน้ีไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร คณบดี             

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการ ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรฯ อาคาร 2 ช้ัน 14 

และผานระบบออนไลน Google Meet 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมดานส่ิงแวดลอมกิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

เตยหอม ในพื้นท่ีชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย อาจารย ดร.ชนิดดา จันทรงาม 

และ อาจารยอรรถชัย วงศอุดมมงคล รวมกับทีม U2T แขวงบางดวน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอมกิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากเตยหอม กิจกรรมทํานํ้าใบเตย ดอกไมจันทนจากใบเตย ทําสบูจาก

ใบเตย ในพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครั้งน้ีอยูภายใตมาตรการ

แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคําสั่งปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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โครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ “จากเศษกระดาษสูเปเปอรมาเช” 
 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับทีม U2T แขวงวัดกัลยาณ       

จัดโครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ “จากเศษกระดาษสูเปเปอรมาเช” โดยไดรับเกียรติจากคุณธนธรณ        

ธงนอย(ปานอย หมูกระดาษ) เปนวิทยากรในครั้งน้ี โดยมี อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร คณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศษสตร เปนประธานกลาวเปดงาน ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 95 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน “นครเข่ือนขันธซิตี้” ในพื้นท่ีชุมชนตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2565 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จัดโครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน“นครเข่ือนขันธซิ ต้ี” ในพื้นที่ชุมชนตําบลตลาด อําเภอพระประแดง               

จ.สมุทรปราการ เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหแกประชาชนและสังคมสรางกิจกรรมเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมคุณคาและจิตสํานึกรักษทองถ่ิน  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

แขวงบางดวน เพื่อมุงสูการเปนชุมชนท่ีนาอยูและเขมแข็ง 
 

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับ 

U2T แขวงบางดวน อาจารย ดร.ชนิดา จันทรงาม และอาจารยอรรถชัย วงศอุดมมงคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ             

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงบางดวน เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็ง ในการน้ี

ไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร คณบดี กลาวเปดโครงการ ณ ชุมชนบานเอื้ออาทรระยอง (ชุมชนวัง

หวา) และโรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ระยอง 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 97 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชน           

แขวงอรุณอัมรินทร เพื่อมุงสูการเปนชุมชนท่ีนาอยูและเขมแข็ง 
 

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับ 

U2T แขวงอรุณอัมรินทร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงอรุณ

อัมรินทร เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็ง ในการน้ีไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร กลาว

เปดโครงการฯ ชุมชนบานเอื้ออาทรระยอง (ชุมชนวังหวา) และโรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ระยอง 
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โครงการกิจกรรมดานภาษาเพื่องานธุรกิจ กิจกรรมดานการพัฒนาภาษาอังกฤษในพื้นท่ีชุมชน

วัดจันทรประดิษฐเขต 1 หมู 3 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี แขวงบางดวน ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ ณ ชุมชนวัดจันทร โดยไดรับเกียรติจาก 

อาจารย ดร.รุจจิพร บัวแกว มาเปนวิทยากรใหความรูและจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหกับประชาชนในชุมชน

บางดวน โดยกิจกรรมครั้งน้ีอยูภายใตมาตรการ และแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางผลิตภัณฑถุงผามัดยอมจากลายธงตะขาบ” ในพื้นท่ี

ชุมชนตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T ตําบลทรงคนอง จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ การสรางผลิตภัณฑถุงผามัดยอมจากลายธงตะขาบ โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยวรางคณา กรเลิศวานิช 

และ อาจารยพงศพินิจ พินิจดํา เปนวิทยากรในการอบรม ณ ที่ทําการผูใหญบาน ชุมชนตําบลทรงคนอง อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการทองเท่ียวดานของท่ีระลึก เร่ือง การทํา

ผลิตภัณฑตะกรา, การทําผลิตภัณฑกระจกพับ, การทําผลิตภัณฑกลองไมจ้ิมฟน, และการทํา

ผลิตภัณฑพวงกุญแจ 
 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T ตําบลปากคลองบางปลากด            
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการทองเที่ยวดานของที่ระลึก"การทําผลิตภัณฑตะกรา” วิทยากรโดย 
อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิตร และคุณฤชามน พุทธาโชติวัตร อบรม ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทร
เจดีย อําเภอพระสมุทรเจดดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

   
 

   
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T ตําบลปากคลองบางปลากด          
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการทองเที่ยวดานของที่ระลึก “การทําผลิตภัณฑกระจกพับ” เพื่ออบรมให
ความรูการใชทุนทางสังคมเพิ่มมูลคาจากของที่ระลึก ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและตอยอดสูการมีรายไดใหกับชุมชน 
วิทยากรโดย อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิตร และ คุณสมพร เนตรนอย อบรม ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบล
พระสมุทรเจดีย อําเภอพระสมุทรเจดดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
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 วันที่ 6 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T ตําบลปากคลองบางปลากด             
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการทองเที่ยวดานของที่ระลึก “การออกแบบสรางอัตลักษณมูลคาเพิ่มใหกบั
ผลิตภัณฑกลองไมจิ้มฟน” ในพื้นที่ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี 
อาจารยนพพร ระรินทร เปนผูรับผิดชอบโครงการ วิทยากรโดย อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร อาจารยแสนชัย ลิขิตธีร
วุฒิ อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิต และคุณฮวย เวชสูงเนิน ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

   
 

   
 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T ตําบลปากคลองบางปลากด             

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการทองเที่ยวดานของที่ระลึก “การออกแบบสรางอัตลักษณมูลคาเพิ่มใหกบั

ผลิตภัณฑพวงกุญแจ” ในพื้นที่ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี อาจารย

นพพร ระรินทร เปนผูรับผิดชอบโครงการ วิทยากรโดย อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 

อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิต และคุณธณัชชา สงางาม ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย อําเภอ

พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตยาหมองและสบูจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ใน

พื้นท่ีชุมชนตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับทีม U2T ตําบลนาเกลือ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตยาหมองและสบูจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ชุมชนตําบลนาเกลือ อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารยสุระพงษ สีหมอก เปนผูรับผิดชอบโครงการ วิทยากรโดย พระอาจารย
วิทยา ญาณเวที ผูสืบตอสูตรยาหมองคุณแมกาหลง และนางปริชาติ พุทธรักษา แพทยแผนไทยประจําชุมชน อบรม
ความรูและฝกปฏิบัติการผลิตยาหมองใหกับประชาชนในพื้นที่บานสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูนําทองเท่ียวของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ” เพื่อมุง

ยกระดับการทองเท่ียวและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T แขวงวัดกัลยาณ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ”การพัฒนาผูนําทองเที่ยวของชุมชนวัดกัลปยาณ” เพื่อยกระดับการทองเที่ยวและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน วิทยากรโดยอาจารยชมพรรณ รักษศรีทอง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คุณวันวิสาห รัฐกิจ

วิจารณ มัคคุเทศกภาษาฝรั่งเศส และทีมผูนําชุมชนบานศาลาดิน โดยมีอาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดโครงการอบรม ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท และชุมชนบานศาลาดิน

จังหวัดนครปฐม 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในพื้นท่ีแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T แขวงตลาดพลู จัดกิจกรรมการ

พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่น ๆ) ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ “การออกแบบสรางอัตลักษณมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขนมเปยะและขนมเคก” ในพื้นที่ชุมชนปากคลองบาง

สะแก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารยเพ็ญพิสุทธ์ิ ศิริ และ อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร 

เปนผูรับผิดชอบโครงการ วิทยากรโดยอาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิตร คุณสุภัทรา พรอมหมู

ญาติ และคุณรัตนา ภูษิตปญญา อบรม ณ หองประชุม ชุมชนปากคลองบางสะแก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 105 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรม 

บนฐานทุนทางสังคมในพื้นท่ีแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ U2T แขวงตลาดพลู จัดกิจกรรมการสราง
และพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคม โดยการระดมพลังความคิดทั้งวิทยากรและปราชญชาวบานพรอม
ชาวบานที่ สนใจในชุมชนและนอกชุมชน จัดทํ าแผนที่ทองเที่ ยวชุมชนดานทุนภูมิปญญาทอง ถ่ินและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุมชนวัดใหมยายนุย ชุมชนวัดบางสะแกใน-บางสะแกนอก และชุมชนสามัคคีธรรม แขวง
ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี อ.สรณา อนุสรณทรางกูร และ อ.เพ็ญพิสุทธ์ิ ศิริ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
วิทยากรโดย พระอาจารยดุสิต เขมโก คุณเสรี สุดจินดา คุณชูชาติ พรหมพิมพ อ.นพพร ระรินทร และปราชญชุมชน 
ไดแก พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ) คุณบุปผารัตน ต้ังประพฤติดี และคุณหลักชัย เรืองฤทธ์ิ อบรม ณ หองประชุม วัดใหม
ยายนุย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

   
 

   


