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 คำนำ  

 รายงานประจําปี  2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

ราชนครินทร์ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในรอบ

ปี  2564 ผลการดําเนินงานได้แสดงให้ เห็นความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 5 ปี            

(พ.ศ.2564-2568) ได้แก่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ โดยรายงานฉบับนี้ พบว่าการจัดการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ประสบผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์สําคัญทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสร้างความสามารถในการบูรณาการศาสตร์เพ่ือการศึกษาและวิจัย ภายใต้บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมที่เป็นพลวัตร นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีผลงานด้านการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ดังมีผลงาน

ปรากฏเป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรง

ร่วมใจปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดีตลอดปี 2564  จนปรากฏผลงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลําดับ 

และขอขอบคุณคณะผู้จัดทํารายงานประจําปีทุกท่าน รวมทั้งทุกหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้รายงานประจําปี 2564 ฉบับนี้

สําเร็จได้อย่างดียิ่ง 

 
 
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
ประวัติความเป็นมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
สัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 5 
ยุทธศาสตร์  6 
แผนภูมิการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7 
คณะผู้บริหารในปัจจุบัน 8 
หลักสูตรที่เปิดสอน 9 
สรุปผลงานเด่นรอบไตรมาส  23 
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 49 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 49 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  73 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 90 

 

     

 



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     
ซ่ึงแต่เดิมเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ขณะที่มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูอยู่นั้น การบริหารงานมีลักษณะเรียกว่าหมวด
วิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาไทย เป็นต้น มีภารกิจจัดการสอนวิชาใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และ
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  

 หลังจากมีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ. 2518 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดการสอน
นักศึกษาสายครูจนถึงระดับปริญญาตรี หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาไทย ถูก
รวมเป็น “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เป็น 1 ใน 3 คณะวิชาของวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราในขณะนั้น 
ร่วมกับคณะวิชาครุศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสายครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 หลังมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 จึงมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนนอกจากบัณฑิตสายครู คือ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตบัณฑิตระดับ
อนุปริญญาในสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 

          พ.ศ. 2538 หลังจากมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนามใหม่
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2538 ว่า “สถาบันราชภัฏ” 
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” ในวาระนี้ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารงานและเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เป็น “คณะ” (Faculty) 
เรียกว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และเปลี่ยนการบริหารงานจาก “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี”  

 พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา มีนโยบายให้คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตครู
ทุกสาขาวิชา ดังนั้น นักศึกษาสายครูที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545 จึงย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปสังกัดคณะครุศาสตร์แทน นับแต่นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหม่หลายหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือให้มีความทันสมัย รองรับ
ความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป การเปิดหลักสูตรใหม่ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินมาโดยลำดับ ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2545 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมพัฒนาชุมชน และ
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2546 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 1 โปรแกรม คือ โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ปีการศกึษา 2547 เปิดโปรแกรมระดับปริญญาตรี 1 โปรแกรม คือ โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น 
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 ปีการศึกษา 2551 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 ปีการศึกษา 2552 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย, หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ปีการศึกษา 2556 เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2558 เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ  
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
8. เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
10. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์

  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
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รายนามผูบ้ริหารคณะ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้บริหารคณะนับตั้งแต่มีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 ระยะแรกเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” มีรายนามดังนี้  

1. อาจารย์สุมน อ้นไชยะ (พ.ศ.2520-2521) 
2. อาจารย์ยาใจ รีละชาติ (พ.ศ.2522-2526) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชอบ เริงทรัพย์ (พ.ศ.2527-2530) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร โพพิศ (พ.ศ.2531-2532) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร (พ.ศ.2533-2536) 
6. อาจารย์อุทิน รวยอารี (พ.ศ.2536-2538) 

 
หลังประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อ พ.ศ.2538 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยน

การบริหารงานจาก “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี” เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย จาก “คณะวิชา” เป็น “คณะ” (Faculty) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นับแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนี้ 

 

1. อาจารย์อุทิน รวยอารี (26 กรกฎาคม พ.ศ.2538- 25 กรกฎาคม พ.ศ.2542) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องศรี มาสขาว (26 กรกฎาคม พ.ศ.2542- 25 กรกฎาคม พ.ศ.2545) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี มาสขาว (26 กรกฎาคม พ.ศ.2545- 30 กันยายน พ.ศ.2547) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา เมลานนท์ (30 มกราคม พ.ศ.2548 - 29 มกราคม พ.ศ.2552) 
5. อาจารย ์ ดร. เทพนคร ทาคง (8 มีนาคม พ.ศ.2552- 7 มีนาคม พ.ศ.2556) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล (8 มีนาคม พ.ศ.2556- 7 มีนาคม พ.ศ.2560) 
7. อาจารย์ ดร.ไชยะ เทพา (รักษาราชการ)  (8 มีนาคม พ.ศ.2560- 25 เมษายน พ.ศ.2560) 
8. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง  (26 เมษายน พ.ศ.2560- 25 เมษายน พ.ศ.2564) 
9. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข (26 เมษายน พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน)  
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คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารคณะดังรายนามต่อไปนี้  

 

 
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

ความหมาย 

ภาพคน 3 คน สีน้ำเงิน เป็นสีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือประสานกันอยู่
ภายใต้หลังคาทรงไทยสื่อถึงการประสานสัมพันธ์กันของมวลหมู่มนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เครื่องหมาย
ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปวงกลม สื่อถึงการเชื่อมโยงต่อกันอยู่ภายในขอบวงกลมสีเหลือง-เขียว ซึ่งเป็นสีประจำ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี 
ผู้ช่วยศาตราจารย์สราวุธ โรจนศิร ิ รองคณบดี 
อาจารย์พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี รองคณบดี 
อาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง รองคณบดี 
ผศ.ว่าที่ร้อย ดร.เอกชัย ไชยดา ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์รัชดา ประณม ผู้ช่วยคณบดี 
นางเพลินใจ สกุลธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน 
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ปรัชญา (Philosophy)   
 "จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้วยความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น" 
 
วิสัยทศัน์ (Vision)   
 “นำความหลากหลายขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สู้งาน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำความรู้ที่หลากหลายด้าน
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม  

2. ต่อยอดองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและทันสมัย 

3. ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก และบูรณาการกับศิลปะร่วมสมัย

อย่างสร้างสรรค์ 

 
ค่านิยม 

“WE ARE HUSOC” 
W ell Being    ความอยู่ดีมีสุข 
E thics Strengthening   การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 
A rea-based development  การพัฒนาเชิงพ้ืนที 
R esearch-based Instruction  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
E nvironment Protection  การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
H uman Capital   ต้นทุนมนุษย์ 
U nity in Diversity   ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย 
S ocial Responsibility   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
O rganization Governance  ธรรมาภิบาลแห่งองค์กร 
C ultural Promotion   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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อัตลักษณ์  

  “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 

เอกลักษณ์  

 “คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเอกภาพในความหลากหลาย ( Unity In Diversity)” 
 
ยุทธศาสตร์(Strategic) 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคณะฯ  3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิน่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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แผนภูมิการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ด้านการบริหาร 
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หลักสูตรทีค่ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน ได้แก่ 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 หมดอาย ุ

สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ อว.เห็นชอบ* อว.เห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

1. การพัฒนาสังคม**** 16 พ.ย. 60    ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 

2568 

2. ภาษาอังกฤษ            
****                                     

12 ต.ค. 59   
 ผ่านสภาฯ  

20 ธ.ค. 63 
2568 

3. ดนตรีสากล 3 พ.ค. 60    2563 

4. ภาษาไทยสำหรับช่าวต่าง
ประเทศ**** 

22 ม.ค. 61   ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 

2568 

5. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   
  19 เม.ย. 63 2567 

6. นาฏดุริยางคศิลป์ไทย** (2554)    ปิดหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

1. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต  
****                                                 

19-ก.ค.-61   
 ผ่านสภาฯ  

20 ธ.ค. 63 
2568 

2. ดนตรีสากล***   20-มิ.ย.-61   2565 

3. ดุริยางคศิลป์ไทย***    12 มี.ค. 63 2567 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

1. รัฐประศาสนศาสตร์****                                     11 ธ.ค. 63   ผ่านสภาฯ  
20 ธ.ค. 63 

2568 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

1. รัฐศาสตร์      24 ก.ค. 63 2568 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

1. นิติศาสตร์    24 พ.ย.62  2566 
หมายเหต ุ 
 * กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม กอ่ตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

** หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย – ยังมีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา 
*** ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็น ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล แขนงดนตรีสากล/ไทย 
**** หลักสูตรอยู่ระหว่างการรออนุมัตจิาก อว. 
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1. การบริหารงบประมาณ 
1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ เวลา 16.00  น. 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง
ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 2,772,000.00 2,600,545.00 171,455.00 93.81 

งบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) 930,000.00 768,908.00 161,092.00 82.68 

งบประมาณเงินรายได้  1,258,700.00 915,539.56 343,160.44 72.74 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี(กง.63)   164,280.00       133,545.78  30,734.22 81.29 

รวมทั้งสิ้น 5,124,980.00 4,418,538.34 706,441.66 86.22 

 
เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซ่ึงกำหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาส   1 = 23%  ไตรมาส   2 = 54% 
ไตรมาส   3 = 77%  ไตรมาส   4 = 100% 

 

                      กราฟ 
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1.2 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ เวลา 16.00  น. 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

  งบประมาณแผ่นดิน(1)          

1 
           -

 102202090144 

ค่าบริหารจัดการ
สำนักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (งป.) 466,600.00 466,579.00 21 99.99 

2 
           -

 111A01010444 

การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
(ของบประมาณเพ่ิม) 2,305,400.00 2,133,966.00 171,434.00 92.56 

      2,772,000.00 2,600,545.00 171,455.00 93.81 

  งบเงินรายได้(2)          

3 
           -
 202202970121 

ปฏิรูปหลักสตูร สื่อ
และการจัดการเรยีน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 18,000.00 18,000.00 0 100.00 

4 
           -
 202202980121 

การพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของ
คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 12,000.00 12,000.00 0 100.00 

5 
           -
 202202990121 

ปรับแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี 0 0 0 0.00 

6 
           -
 202202990221 

รองรับการตรวจ
ประกันคณุภาพ 7,000.00 6,620.00 380 94.57 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

การศึกษา ระดับ
สาขาวิชาและระดบั
คณะฯ 

7 
           -
 202202A00121 

ปัจฉิมนิเทศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 18,000.00 17,900.00 100 99.44 

8 
           -
 202202A10121 

ปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 0 0 0 0 

9 
           -
 202202A20121 

อบรมจิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 7,200.00 3,800.00 3,400.00 52.78 

10 
           -
 202202A30121 

อบรมสร้างทักษะ
องค์ความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์และ
การสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการพัฒนา
สังคม 18,000.00 18,000.00 0 100.00 

11 
           -
 202202A40121 

อบรมเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ให้มีทักษะตาม
คุณลักษณะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 4,000.00 1,200.00 2,800.00 30.00 

12 
           -
 202202A40221 

จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะตาม
คุณลักษณะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 6,800.00 6,800.00 0 100.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

13 
           -
 202202A50121 

อบรมเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนา
สังคม 3,000.00 2,973.00 27 99.10 

14 
           -
 202202A50221 

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา และถอด
บทเรียนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนา
สังคม 2,000.00 2,000.00 0 100.00 

15 
           -
 202202A60121 

ร่วมงานเครือข่าย
การการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและ
สงัคมระดบัชาติ 
(CSD) ครั้งท่ี 20 25,000.00 0 25,000.00 0.00 

16 
           -
 202202A70121 

การเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 5,000.00 5,000.00 0 100.00 

17 
           -
 202202A70221 

จัดซื้ออุปกรณ์การ
พัฒนาการเรียนการ
สอน สาขาวชิาการ
พัฒนาสังคม 10,000.00 10,000.00 0 100.00 

18 
           -
 202202A80121 

ศึกษาดูงานและ
พัฒนาภาวะผู้นำ
ทางรัฐศาสตร ์ 55,200.00 0 55,200.00 0.00 

19 
           -
 202202A80321 

จัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอนออนไลน์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ 10,000.00 9,910.00 90 99.10 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

20 
           -
 202202A90121 

ปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เปดิ     
ถ้ำสิงห์สารภี64 20,000.00 0 20,000.00 0.00 

21 
           -
 202202B00121 

วันคล้ายวันสถาปนา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สานสายใยรวมใจ
สิงห์สารภ ี 40,000.00 0 40,000.00 0.00 

22 
           -
 202202B10131 

จัดหาวสัดุครภุัณฑ์
ในการจัดการเรียน
การสอนรัฐศาสตร ์ 4,000.00 2,600.00 1,400.00 65.00 

23 
           -
 202202B20121 

เพิ่มพูนความรู้ทาง
ดนตรสีากล 0 0 0 0 

24 
           -
 202202B20221 

จัดซื้อวัสดเุพื่อการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ สาขาวิชา
ดนตรสีากล 8,800.00 8,774.00 26 99.70 

25 
           -
 202202B30121 

อบรมเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี
สากล 14,520.00 14,513.00 7 99.95 

26 
           -
 202202B40121 

จัดซื้อวัสดุและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนดนตรีสากล 17,180.00 17,179.50 0.5 100.00 

27 
           -
 202202B50121 

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนภาพ
นอกสถานท่ี 40,500.00 40,500.00 0 100.00 

28 
           -
 202202B60121 

จัดซื้อวัสดสุนับสนุน
การเรยีนรู้ทาง
ทัศนศิลป์ 2564 11,800.00 11,800.00 0 100.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

29 
           -
 202202B70121 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบ สื่อ
ภาพประชาสัมพันธ์
งานสารสนเทศ 13,400.00 13,400.00 0 100.00 

30 
           -
 202202B80121 

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี(สารสนเทศ
ศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์) 20,000.00 15,375.00 4,625.00 76.88 

31 
           -
 202202B90121 

เผยแพรค่วามรู้ทาง
กฎหมายและพัฒนา
สถานทีแ่ก่ชุมชน 10,540.00 0 10,540.00 0.00 

32 
           -
 202202C00121 

นิติศาสตร์ร้อยใจ 64 
(กิจกรรมทำบญุ 
กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อม และ
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์) 0 0 0 0.00 

33 
           -
 202202C00221 

จัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอนออนไลน์ 
สาขาวิชานิติศาสตร ์ 7,530.00 7,530.00 0 100.00 

34 
           -
 202202C10121 

ศึกษาดูงานศาล
รัฐธรรมนูญ 10,160.00 6,327.00 3,833.00 62.27 

35 
           -
 202202C20121 

ตามรอยวัฒนธรรม
และกฎหมาย
เงินตรา (ศึกษาดู
งานพิพิธภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุ
รักษ์) 6,670.00 1,880.00 4,790.00 28.19 

36 
           -
 202202C30121 

ศึกษาดูงานศูนย์
ศึกษาประชาธิปไตย 
(สำนักงาน
คณะกรรมการการ 10,160.00 5,150.00 5,010.00 50.69 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

เลือกตั้ง) 

37 
           -
 202202C40121 

ปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพนักกฎหมาย 9,340.00 7,404.00 1,936.00 79.27 

38 
           -
 202202C50121 

จัดหาวสัดุ
ประกอบการเรียน
การสอนและ
อุปกรณ์สำนักงาน 
(นิติศาสตร์) 7,400.00 4,493.00 2,907.00 60.72 

39 
           -
 202202C60121 

อบรมภาษาและ
วัฒนธรรม 0 0 0 0 

40 
           -
 202202C60221 

จัดซื้อวัสดเุพื่อการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ สาขาวิชา
ญี่ปุ่น 12,600.00 12,600.00 0 100.00 

41 
           -
 202202C70121 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ด้านดุรยิางคศิลป์
ไทย 5,700.00 5,700.00 0 100.00 

42 
           -
 202202C80131 

การสนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21(จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา
พืน้ฐาน) 15,100.00 15,100.00 0 100.00 

43 
           -
 202202C90121 

อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบ
อาชีพ (TOEIC ) 18,000.00 18,000.00 0 100.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

44 
           -
 202202D00121 

พัฒนาทักษะความรู้
ด้านการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมและ
ศิลปวฒันธรรมไทย 0 0 0 0.00 

45 
           -
 202202D10121 

พัฒนาทักษะความรู้ 
ด้านงานโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 0 0 0 0.00 

46 
           -
 202202D20121 

พัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพและ
ศักยภาพผูส้อน 
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 12,000.00 12,000.00 0 100.00 

47 
           -
 202202D30121 

สมัมนาหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 12,000.00 12,000.00 0 100.00 

48 
           -
 202202D40121 

ค่ายภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 0 0 0 0.00 

49 
           -
 202202D40221 

ปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพร้อม
สำหรับ นศ.
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน ์ 30,400.00 30,400.00 0 100.00 

50 
           -
 202202D50121 

จัดซื้อวัสดุ ในการ
เรียนการสอน
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 38,800.00 38,800.00 0 100.00 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

51 
           -
 202202D60121 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2,400.00 2,400.00 0 100.00 

52 
           -
 202202D60221 

สานสมัพันธ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ นศ.
รปศ. 139,100.00 0 139,100.00 0.00 

53 
           -
 202202D70121 

สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์ 16,700.00 16,700.00 0 100.00 

54 
           -
 202202D80121 

ศึกษาดูงานการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่น 19,510.40 19,510.40 0 100.00 

55 
           -
 202202D80221 

จัดซื้อวัสดเุพื่อการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ์ 13,889.60 13,880.00 9.6 99.93 

56 
           -
 202202D90121 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นข้าราชการ
มืออาชีพ 0 0 0 0 

57 
           -
 202202E00121 

จัดหาวัสดุในการ
จัดการเรียนการ
สอนรัฐประศาสน
ศาสตร ์ 14,000.00 12,135.00 1,865.00 86.68 

58 
           -
 202202H50131 

จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อ
การจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์
สาขาวิชา 24,000.00 23,000.00 1,000.00 95.83 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 

59 
           -
 206201340121 

ค่าบริหารจัดการ
สำนักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 222,100.00 208,091.00 14,009.00 93.69 

60 
           -
 206201340222 ค่าสาธารณูปโภค 12,000.00 6,894.66 5,105.34 57.46 

61 
           -
 206201340331 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 15,200.00 15,200.00 0 100.00 

62 
           -
 206201340431 

จัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงานคณะฯ 160,000.00 160,000.00 0 100.00 

63 
           -
 206201350121 

พัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2564 0 0 0 0 

64 
           -
 206201362721 

โครงการ/กิจกรรม
รองรับยุทธศาสตร์
ตามวสิยัทศัน์
อธิการบดี (ขอ
งบประมาณ
เพิ่มเตมิ) 22,000.00 22,000.00 0 100.00 

      1,258,700.00 915,539.56 343,160.44 72.74 

  งบแผ่นดิน (เบิกแทนกัน)(7)          

65 
           -
 706201010644 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา
รายตำบลในดา้น
ต่าง ๆ (ขอ
งบประมาณเพิ่ม -1 
ต.1 ม.) 900,000.00 738,908.00 161,092.00 82.10 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

66 
           -
 706201011744 

บริหารจดัการ
โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ต. 1 
ม.) (ขอ งปม.เพิ่ม) 30,000.00 30,000.00 0 100.00 

      930,000.00 768,908.00 161,092.00 82.68 

  งบเงนิรายได้(กันเหลื่อมปี)(G)          

67 
           -
 G02202120121 

บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 22,630.00 15,960.00 6,670.00 70.53 

68 
           -
 G02202120222 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 1,985.78 1,014.22 66.19 

69 
           -
 G02202130121 

อบรมคอมพิวเตอร์:
การใช้โปรแกรม
คอมฯ เบื้องต้นและ
การพิมพ์งาน
(ภาษาไทยสำหรับ
ชาวต่างประเทศ) 9,400.00 9,400.00 0 100.00 

70 
           -
 G02202140121 

จัดซื้อวัสดเุพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการผลิตผล
งานวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาไทย
สำหรับชาว
ต่างประเทศ 8,250.00 8,250.00 0 100.00 

71 
           -
 G06201020221 

โครงการที่ตอบ
ยุทธศาสตร์ตาม
วิสัยทัศน์อธิการบดี 
(ของบประมาณเพ่ิม) 6,000.00 2,000.00 4,000.00 33.33 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริง  

บาท บาท บาท ร้อยละ 

72 
           -
 G06201090121 

พัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2563 65,000.00 62,079.00 2,921.00 95.51 

73 
           -
 G06201160121 

ปรับแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี 50,000.00 33,871.00 16,129.00 67.74 

      164,280.00 133,545.78 30,734.22 81.29 

      5,124,980.00 4,418,538.34 706,441.66 86.22 
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2. ข้อมูลนักศกึษา 
     2.1  จำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และประเภทนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทนักศึกษา 
 

คณะ/สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
แผน ผล แผน ผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
   สาขาวิชาพัฒนาสังคม 25 22   
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 32   
   สาขาวิชาดนตรีสากล 25 17   
   สาขาวิชาทัศนศิลป์และมเีดียอาร์ต 40 20   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 120 32 30 - 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 60 53   
   สาขาวิชานิติศาสตร ์ 40 13 30 - 
   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

25 -   

   สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาว
ต่างประเทศ 

30 -   

   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 20 13   
     

รวมทั้งสิ้น 375 202 60  

 
3. ครุภัณฑ์ 
    3.1 รายการครภุัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ รายการครุภัณฑ์ 
 

จำนวน งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

 

วัน เดือน  ปี  
ที่ได้มา 

รหสัโครงการ 
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ยี่หอ้ Asus รุ่น M515DA 

1 15,200 1 มีนาคม 
2564 

2062013403
31 
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สรุปผลงานเด่นในรอบไตรมาส 
 

ไตรมาส 1/2564 

 
 โค รงก ารแลก เปลี่ ย น เรี ยน รู้ แ ล ะส ร้ า ง เค รื อข่ าย ความร่ วม มื อท างวิช ากา ร                       

( 206201340121) (13,500 บาท) ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องการะเกด  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและเพ่ือให้เกิดกิจกรรม

ร่วมกันตามบันทึกความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ และเพ่ือสร้างเครือขายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างกัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน 
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 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาสังคม  

(202202A30121) (18,000 บาท) ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย และ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอแกลง  จ.ระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น และเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์จาก

ภายนอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานภาพทิวทัศน์นอกสถานที่  ปี 2563 

(202202B50121) (40,500 บาท) ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ        

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการลงมือ

ปฏิบัติการเขียนภาพนอกสถานที่ โดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ  การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านศิลปะและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชา

ทัศนศิลป์ ผู้เข้ารว่ม 45 คน 
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 โครงการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (202202C10121) (10,160 บาท) ในวันที่ 3 ธันวาคม 

2563 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์นอกห้องเรียนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ระบบโครงสร้างศาล

รฐัธรรมนูญ ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย (202202C30121) (10,160 บาท) ในวันที่ 

16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กทม. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์นอกห้องเรียนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบบรัฐสภา และ

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการเตรียมความพ ร้อมก่ อน ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ การพั ฒ นาสั งคม 

(202202A50121) (3,000 บาท) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและ

อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วางแผนการบริหารงานในองค์การ

ตลอดจนวางโครงการในการแก้ปัญหาดได้ และเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ทักษะ

ความเข้าใจในหน้าและลักษณะงานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาการทางรัฐศาสตร์  ในวันที่ 21 

ตุลาคม 2563 ณ ห้องการะเกด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์

ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสภาพการ ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดำเนินงานตาม

วิชาชีพได้ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติทำงานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เข้าร่วม 37

คน 
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 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 2563 

(202202B30121 )  (14,520 บาท) วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ของของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมากขึ้น มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตและเพ่ือให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนได้รับแง่คิดและมุมมองในการประกอบวิชาชีพ 

ผู้เข้าร่วม 23 คน 
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ไตรมาส 2/2564 

 

 โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (202202970121) (18,000 บาท) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง

จันทร์เจ้าขา เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการปฏิรูปให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน โดยมี

หลักสูตรที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิได้แก่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากลและดนตรีไทย ผู้เข้าร่วม 20 คน 
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 โครงการตามรอยวัฒนธรรมและกฎหมายเงินตรา (202202C20121) (6,670 บาท ) ใน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ณ พิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา 

กฎหมายการจัดทำเงินตราและการคลัง นักศึกษาสามารถอธิบายถึงศิลปวัฒนธรรมการจัดทำเงินตรา

และเหรียญกษาปณ์ของไทยได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการอบรมจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉลองพระเกียรติยศสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

100 ปี แห่ งการสิ้ นพ ระชน ม์สม เด็ จพ ระมหาสมณ เจ้ ากรมพ ระยาวชิ รญ าณ วโรรส  

(202202A20121) ( 3,800 บาท ) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564  โดยมีรูปแบบอบรมออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้

นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งการพัฒนาตนเป็นผู้มีวินัย 

จิตใจเมตตา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้เข้าร่วม 200 คน 
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 โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองท้องถิ่น (202202D60121) 

(2,400บาท) วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหงส์ทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถอธิบายหลักการเป็นผู้บริหารที่ดี และเพ่ือให้นักศึกษาอธิบายหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ผู้เข้าร่วม 98 คน  
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 โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย (202202C40121) 

(9,340 บาท) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี

กิจกรรมอบรมบ่มเพาะหลักจรยิธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความ

พร้อมในการสมัครงานกฎหมาย ผู้เข้าร่วม31 คน 
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 โครงการศึกษาดูงานองค์การสารสนเทศยุคดิจิทัล ( 202202B80121) (20,000 บาท) ใน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม และสำนักช่างสิบหมู่ 

กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ

เกี่ยวกบัการจัดการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในองค์การสารสนเทศยุคดิจิทัล ผู้เข้าร่วม25 คน 
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 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (202202D70121) (6,700 บาท) ในวันที่  26 

มีนาคม 2564  ณ หอ้งการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถอธิบายถึงกรณีศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และอธิบายถึงองค์ความรู้ทางวิชาการและ

องค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
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 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2563 (202202A00121) (17,900 บาท) วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อสถาณการณ์การประกอบ

อาชีพในภาวะปัจจุบัน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วม 230 

คน  
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 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 

(202202D80121) (33,400 บาท) ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระ เบน อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจ

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ผู้เข้าร่วม 65 คน  
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ไตรมาส 3/2564 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อภาพประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ  

(202202B70121) (13,400 บาท ) ในวันที่ 8เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทักษะความรู้ด้านการออกแบบขั้นตอนการสร้างสรรค์สื่อภาพประชาสัมพันธ์

งานสารสนเทศ ผู้เข้าร่วม 25 คน 
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 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19  ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 

2564  พ้ืนที่ 3 ตำบล  คือ ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ดเหนือ ตำบลท่าทองหลาง โดยมีการจัด

กิจกรรมเชิงรุกเกีย่วกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา (Covid-19 ) ของพ้ืนที่

ที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐิกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  
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 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ(Toeic) 

ผ่านระบบออนไลน์ (202202C90121) (18,000 บาท) ในวันที่ 24-25 27-28 31 พฤษภาคม 2564   

1-2 และ 7 มิถุนายน 2564 เป็นเวลาจำนวน 8 วัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นในด้านการฟัง และการอ่าน และฝึกฝนในการทำ

แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Toeic ผู้เข้ารว่ม 25 คน 
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 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(202202D30121) (12,000 บาท) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องการะเกด โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ปัญหา อภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงสำหรับการ

ทำงานในอนาคต ผู้เข้าร่วม85 คน 
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 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษาด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ผ่านระบบ

ออนไลน์ (ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) (44,700 บาท) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 1 ,7 ,8 

มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล

ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 200 คน 
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 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) 

(370,000บาท) ระหว่างวันที่ 10-14 และ 17-19 พฤษภาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเน้นในด้านการฟัง และการอ่านและฝึกฝนในการ

ทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC TEST ผู้เข้าร่วม 300 คน 
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ไตรมาส 4/2564 

  

 โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะปีการศึกษา 2563 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) (202202990221) (7,000 บาท ) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องจันทร์เจ้าขา และห้องสมุดคณะฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจติดตามผลการดำเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรและคณะฯ และเพ่ือให้หลักสูตรทราบผลการดำเนินงานตาม   

ตัวบ่งชี้ทกุองค์ประกอบ ผู้เข้าร่วม 14 คน 

 
 

 

 

 



47 
 

 

 โครงการเสวนาจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษา

สำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมรองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออนไลน์) 

(22,000 บาท) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุปประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

พัฒนาทักษะยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วม 16 คน 
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 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

(111A01010444) (60,000 บาท) ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 

ควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้เข้าร่วม 100 คน 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ  
งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้  
ส่วนที่ 1 การศึกษาบริบทพ้ืนที่ในด้านชาติพันธ์การย้ายถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานใหม่ในพ้ืนที่ 

การดำรงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในด้านกระบวนการทอผ้าพ้ืนถิ่น วิเคราะห์หาความสำคัญ 
ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำกลุ่มนำมาเป็นต้นทุนสำหรับการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิน่ลำดับต่อไปและการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหมู่บ้านคชานุรักษ์ (บ้านเนินน้อย) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่
ต้องอยู่กับช้างป่าและมีวิถีวัฒนธรรมที่ต้องปรับตัวการมีแนวทาง ช่องทางการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะและฝีมือ   
 ส่วนที่ 2 การให้ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนถิ่น (ในกระบวนการดำเนินงานมี
การปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ 
โดยร่วมกับเครือข่ายนักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและนักออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึงการอบรมให้
ความรู้ เทคนิควิธี การปฎิบัติการออกแบบตัดเย็บ (ตามข้อมูลการศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มเชิงลึก)  
 2. ระบุพื้นทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน - ประชาชนที่ได้รับประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้  
  2.1 บ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ (การดำเนินงานสิ้นสุดในขั้นตอนการศึกษาบริบทพ้ืนฐาน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
  2.2 บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จำนวน 25 คน  
  2.3 เครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ สำนักงาน
เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ และองค์การบริหารตำบลท่าตะเกียบ   
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  จากปัญหาการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 นำมาสู่การวางแผนการพัฒนพ้ืนที่
ในปีงานประมาณ 2565ในลำดับต่อไป  

3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้ดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ มีการ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ดำเนินการหลักเป็นการเข้าพ้ืนที่พบปะ พูดคุย สัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น 
รวมถึงการติดต่อประสานงานในรูปแบบ Online เป็นหลัก  

4. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 

 4.1 องค์ความรู้ด้านบริบทชุมชนในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ในด้านการย้ายถิ่น
ฐาน การตั้งถิ่นฐานใหม่ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาด้านผ้าไทย วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น การ
ปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จำนวน 1 ผลงาน 

 4.2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ผ่านกระบวนการออกแบบ ตัดเย็บ โดยร่วมกับกลุ่มชุมชน 
ผ่านกระบวนการ สัมภาษณ์ วิเคราะห์ ออกแบบ ร่วมกัน และการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค การ
สร้างแพทเทิร์น กลุ่มมองกลุ่มตลาด และการเลือกวัตถุดับ(ผ้าทอมือ) ในการนำมาออกแบบ จำนวน 1 
งาน ( 1 งาน เท่ากับจำนวนชุดชาย จำนวน 1 ชุด ชุดหญิงจำนวน 3 ชุด เป็นผลงานต้นแบบ จำนวน
ชุดชาย 1 ชุด จำนวนชุดหญิง 1 ชุด เป็นผลงานจากการเรียนรู้ ออกแบบและการผลิตของกลุ่ม)  

 4.3 ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ประจำกลุ่ม โดยใช้แนวคิดการออกแบบจาก
เอกลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวกับ สี ลวดลาย และท้องถิ่น จำนวน 1 งาน (ความต้องการพื้นฐานของกลุ่ม)  
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2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิน่พื้นที่รับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อย
ตรี ดร.เอกชัย ไชยดา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้
งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 399,960 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ผลการ
ดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นพ้ืนที่รับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทำให้เกิดเครือข่าย
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการองค์ความรู้ที่ดำเนินการของชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และ
เกิดแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาสามารถร่วมกันและสามารถถ่ายทอดและประยุกต์สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 
2. ระบุพ้ืนทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 2.1 อำเภอบางปะกง    ตำบลบางสมัคร ชุมชนบางสมัคร  
 2.2 อำเภอบางคล้า    ตำบลท่าทองหลาง ชุมชนท่าทองหลาง 
 2.3 อำเภอพนมสารคาม    ตำบลบ้านซ่อง ชุมชนบ้านซ่อง  
 2.4 อำเภอบางปะกง ตำบลบางเกลือ  ชุมชนบางเกลือ 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลกัที่ใช้ดำเนินงาน  
 3.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3.2 การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
 3.3 การจัดการช่องทางการตลาด 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์   (outcome)  (จำนวนผลิตภัณ ฑ์/บริการ/องค์ความรู้ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจศึกษา ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นเอง หรือนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการหรือองค์ความรู้ที่ชุมชนได้รับการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการเพ่ือ
พัฒนามูลค่าเพ่ิม  ประชาชนมีความรู้ช่องทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ความเข้าใจของชุมชนมีความเข้าใจระดับท่ีสูงขึน้ 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสามารถนำไปต่อยอดให้เป็น
ภูมิปัญญา บุคลากร/เกษตร ผู้เรียนรู้เข้าถึงเทคโนโลยี  ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเรื่อง
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ช่องทางตลาดไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  และเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 4.3 ผลกระทบ (impact)  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สินค้าชุมชนมีช่องทางการตลาดที่ดีขึ้น และการบริหารจัดการในพ้ืนที่
เป็นไปตามมาตรฐาน 
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3.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจตามแนวทาง GISDA   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)  ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจตามแนวทาง GISDA ทำให้ประชาชน
จำนวน 25,047 คน ได้รับความรู้เรื่องข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการสำรวจของตนเอง และ
ได้ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง  และได้รับความรู้เรื่องข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการสำรวจของ
ตนเอง และได้ใช้ข้อมูลที่สร้างข้ึนมาเอง 
2. ระบุพ้ืนทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 พ้ืนที่อำเภอบางปะกง จำนวน 3 ตำบล จำนวน 25 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. ตำบลหอมศีล ได้แก่ บ้านคลองหอมศีล บ้านบางพลีน้อย บ้านปากคลองหอมศีล บ้าน
ปากคลองลาดกระจูด บ้านคลองเจ็ดพงษ ์ บ้านสกัด 40 ตะวันตก บ้านสกัด 80 และบ้านคลองใหม ่
 2. ท่าสะอ้าน ได้แก่ บ้านคลองบางไทร บ้านคลองใหม่ บ้านคลองบ้านหมู่ บ้านหมู่ บ้าน
คลองท่าสะอ้าน บ้านตลาดท่าสะอ้าน บ้านประตูน้ำปากตะคลอง และบ้านท่าไข่ 
 3. บางสมัคร ได้แก่ บ้านตะวันออก บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะบน บ้านเกาะวัด บ้านคลอง
น้ำเค็มบ้านคลองลำหวายลิง บ้านหัวป่า บ้านคลองสำโรงเก่า และบ้านปากคลองบางสมัคร 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้ดำเนินงาน  
 3.1 การสำรวจข้อมูลชุมชนตามแนวทาง GISDA 
 3.2 ภูมปิัญญาในการดูแลสุขภาพ 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์   (outcome)  (จำนวนผลิตภัณ ฑ์/บริการ/องค์ความรู้ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) ประชาชนได้รับความรู้เรื่องข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการ
สำรวจของตนเอง และได้ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีของ 
GISDA ประชาชนได้ข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการสำรวจของตนเอง และได้ใช้ข้อมูลที่สร้าง
ขึ้นเอง 
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 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) ประชาชนได้ข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการสำรวจของ
ตนเอง และได้ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเอง ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีของ GISDA 
ประชาชนได้รับความรู้เรื่องข้อมูลในการพัฒนาระดับตำบลโดยการสำรวจของตนเอง และได้ใช้ข้อมูล
ที่สร้างขึ้นมาเอง 
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4.โครงการศึกษาบริบทหมู่บ้านเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนายุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินโครงการศึกษาบริบทหมู่บ้านเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนายุทธศาสตร์
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ทันสมัยเกี่ยวกับบริบทหมู่บ้าน  และมี
โครงการการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการชุมชนอย่างแท้จริง 
2. ระบุพ้ืนทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
  ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเสม็ดเหนือ/ 
หมู่ 2 บ้านหมู่ดร/ หมู่ 6 บ้านบางกระพ้อ 
  ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่/ หมู่ 
2 บ้านคลองโสภา/ หมู่ 3 บ้านคลองสองพ่ีน้อง  
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักท่ีใช้ดำเนินงาน  
 3.1 การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
 3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
 3.3 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานศักยภาพของชุมชน 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์   (outcome)  (จำนวนผลิตภัณ ฑ์/บริการ/องค์ความรู้ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ทันสมัยเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้าน คณาจารย์
และนักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเกิดสถานบันการศึกษาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) เกิดการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และโครงการการพัฒนาของชุมชนเกิดแนวทางในการบูรณาการร่วมกีบการเรียนการสอนกับ
โครงสร้างการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 4.3 ผลกระทบ (impact)  แผนพัฒนามีข้อมูลสนับสนุนที่ทันสมัย ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ร่วมกันได้แหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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5.โครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พืน้ฐานสังคมประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี  เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้ อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท  (สอง
แสนบาทถ้วน)  ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ได้จัดโครงการส่งเสรมิความรักความเป็นไทย ความสามคัคี 
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โดยการร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับเทศบาลตำบลบางสมัคร โดยในงานมีการ
แสดงซุ้มนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลบางสมัครและมีการบรรยายในหัวข้อ "สำนึกรักใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย"และกิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบพร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ของหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  
 2.  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนได้รับความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
ดำเนินการในการสร้างความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
 3.  เพ่ือให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี  ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้ าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภาย ใต้ พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 
 
 
 



58 
 

 

ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์  (outcome)  (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) ประชาชนในเทศบาลตำบลบางสมัคร  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับ
การส่งเสริมความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการความรักความเป็นไทย  ความ
สามัคคี  ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  ภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมไปถึงสามารถต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติไปสู่ผู้อื่นได ้
 4.3 ผลกระทบ (Impact) ประชาชนมีความรู้และมีทัศนคติในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น 
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6.โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้สื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  และครูได้นำสื่อวีดิ
ทัศน์ที่ผลิตขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
2. ระบุพ้ืนทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 56 โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 62 โรงเรียน รวมจำนวน 118 
โรงเรียน 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้ดำเนินงาน  
 3.1 วิชาศิลปศึกษาและวิชานาฎศิลป์ 
 3.2 ความรู้เชิงวิซาการที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์   (outcome)  (จำนวนผลิตภัณ ฑ์/บริการ/องค์ความรู้ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) มีแนวทางการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่นำไปใช้ได้จริง  สื่อที่ผลิตขึ้นนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีสื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) มีแนวทางการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่นำไปใช้ได้จริง  สื่อที่ผลิตขึ้นนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีสื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

 4.3 ผลกระทบ (impact)  มีหน่วยงานนำแนวทางการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กไปพัฒนาสื่อๆ ในปีถัดไป อย่างน้อย 1 เรื่อง/วิชา  ได้สื่อที่ผลิตขึ้น
นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูที่สอนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
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7.โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน)  ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพ้ืนที่ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีข้อมูลตำบลโดยการสัมมนากลุ่มย่อยและการสำรวจพ้ืนที่เชิงลึก จำนวน 6 
หมู่บ้าน 

2. ระบุพื้นที่ดำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 

 ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 6 หมู่ ได้แก่  
 หมู่ที่ 1  บ้านป่าไผ่  
 หมู่ที่ 2  บ้านคลองโสภา 
 หมู่ที่ 3  บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 หมู่ที่ 4  บ้านทรายหาย 
 หมู่ที่ 5  บ้านท่าระหัด 
 หมู่ที่ 6  บ้านหนองปรือ 

3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้ดำเนินงาน  
 

 3.1 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 3.2 ความรู้เชิงวิชาการท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 3.3 การพัฒนาสังคม 

4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์  (outcome)  (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 

 4.1 ผลผลิต  (output) การรวบรวมข้อมูลตำบลโดยการสัมมนากลุ่มย่อยและการสำรวจ
พ้ืนที่เชิงลึก จำนวน 6 หมู่บ้าน 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) ได้แนวทางในการพัฒนาชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน 
 4.3 ผลกระทบ (impact)  มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล 
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8.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 30,000   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 จัดเก็บข้อมูลสถานภาพของ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 
หมู่บ้าน ซึ่งมีต้นทุนทางเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว กล้วยน้ำหว้า กล้วยหอม มะม่วง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว 
และไม้ยืนต้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการพัฒนาชุมชนในระดับต่อไป 
2. ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 ตำบลเสม็ดเหนือ  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหมู่ใหญ่    
บ้านหมู่ดร บ้านสี่แยก บ้านหนองตัน บ้านวังสะพาน และบ้านบางกระพ้อ 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักท่ีใช้ดำเนินงาน  
 3.1 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 3.2 ความรู้เชิงวิซาการที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 3.3 การพัฒนาสังคม 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์  (outcome)  (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี) 
 4.1 ผลผลิต  (output) การรวบรวมข้อมูลตำบลโดยการสัมมนากลุ่มย่อยและการสำรวจ
พ้ืนที่เชิงลึก ตำบลเสม็ดเหนือ  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) ได้แนวทางในการพัฒนาชุมชน ตำบลเสม็ดเหนือ  อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 4.3 ผลกระทบ (impact)  มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบลเสม็ดเหนือ  อำเภอ
บางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 
9.โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ไชยะเทพา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 18,208 บาท       
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) 
สรุปผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพ้ืนที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทำให้มีข้อมูลตำบลโดยการสัมมนากลุ่มย่อยและการสำรวจพื้นที่เชิงลึก 
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โครงการยกระดับเศรษฐิกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) 
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19   

ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564  พ้ืนที่ 3 ตำบล  คือ ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ด

เหนือ ตำบลท่าทองหลาง โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสดคโรนา (Covid-19 ) ของพ้ืนที่ทีอ่ยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐิกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (U2T) ผู้เข้าร่วม  
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ผลิตภัณฑชุ์มชนในพื้นทีไ่ด้รับการพัฒนาและยกระดับ  
ผลิตภัณฑ์ชมุชน ตำบลเสม็ดเหนอื 

- ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยดินจากผักตบชวา 

 
 

- ฮอร์โมนไข ่

 

- น้ำมันมะพรา้วสกัดเย็น 

 

- ผลติภณัฑ์ตะกั่วเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย 

 

- ผลิตภณัฑ์ไม้ตีระนาด 
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ผลิตภัณฑ์ ตำบลทา่ทองหลาง 
- น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น นายประจวบ 

 

 

 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 

 

 

 
- พรมเช็ดเท้า 
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โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และย่ังยืน  
 
1.โครงการอบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลท่า
ทองหลาง  

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วประเทศ พร้อมกับผู้ได้รับการจ้างงาน
ตามโครงการ ทั้งนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ เเละประชาชนทั่วไป ได้จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลท่าทองหลาง โดยได้รับเกียรติจาก         
ว่าที่ร้อยตรีสมยศ อินทร์สุวรรณ์ กล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แววมยุรา    
คำสุข อาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นวิทยากร   
ใหค้วามรู้เเก่ประชาชนเกี่ยวกบัการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2.โครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าทีข่องตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พืน้ฐานสังคมประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ระหว่างวันที่  7-8 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดี

กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความเป็นไทย ความสามัคคี 
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โดยการร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับเทศบาลตำบลบางสมัคร โดยในงานมีการ
แสดงซุ้มนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลบางสมัครและมีการบรรยายในหัวข้อ "สำนึกรักใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย"และกิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบพร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ของหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 2.  เพ่ือพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือกบัชุมชนได้รับความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
ดำเนินการในการสร้างความรักความเป็นไทย  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขา้ใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
 3.  เพ่ือให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี  ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้ าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภายใต้ พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  
ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
แหล่งทุน (ปี พ.ศ.) 

อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัย
ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกบัความร่วมมือของชุมชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี : คณะ
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที ่: 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง 
ผศ.สราวุธ  โรจนศิร ิ
ผศ.ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง 
ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา 

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัย
ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์    เสกขุนทด การพัฒนาการดำเนินงานระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่การ
ปฏิบัติ (Operational Development 
of the Agricultural Extension 
System to Implementation) 
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววกิุล แนวทางการพัฒนาเทศบาลสู่ความเป็น
เลิศ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 



69 
 

 

ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันกับเครือข่าย
ภายนอกมหาวทิยาลัย  
 

ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

แหล่งที่เผยแพร่ 
วัน เดือน ปี 

อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ Covid เทคนิคภาพพิมพ์
ผสม ขนาด 40 x 60 cm. 

นิทรรศกาลศิลปะภาพ
พิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิ
รินธร  
จังหวัดเลย 

14 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563 

อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ Covid เทคนิคภาพพิมพ์
ผสม ขนาด 60 x 80 cm 

นิทรรศกาลอัตลักษณ์
ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

24-28 สิงหาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจ
นาธาน อาจิณกิจ 

Untitled (Imprint) 
2018 เทคนิคภาพพิมพ์  
ขนาด 55 x 52 cm. 

นิทรรศกาลศิลปะภาพ
พิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิ
รินธร  
จังหวัดเลย  

14 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจ
นาธาน อาจิณกิจ 

Imprint (2017) เทคนิคสี
อะคริลิคบนกระดาษ 
ขนาด 70 x 52 cm. 
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

นิทรรศกาลอัตลักษณ์
ถิน่ไทย ครั้งที่ 6 ณ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

24-28 สิงหาคม 2563 

อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน จัตุรัส เทคนิค
ภาพพิมพ์บาติกแม่พิมพ์
โลหะ  
ขนาด 40x40 cm. 
 

นิทรรศกาลศิลปะภาพ
พิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิ
รินธร  
จังหวัดเลย 

14 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563 
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ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

แหล่งที่เผยแพร่ 
วัน เดือน ปี 

อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ บัว/Lotus เทคนิคบาติก 
ขนาด 60x50 cm. 

นิทรรศกาลอัตลักษณ์
ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

24-28 สิงหาคม 2563 

อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ป่าที่เหลือ เทคนิค 
Monoprint ขนาด 30 x 
35 cm. 

นิทรรศกาลศิลปะภาพ
พิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิ
รินธร  
จังหวัดเลย 

14 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563 

อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ New Normal เทคนิค
ถ่ายภาพ ขนาด 60 x 40 
cm. 

นิทรรศกาลอัตลักษณ์
ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

24-28 สิงหาคม 2563 

อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค Sacred Animal of Si 
Mahosot เทคนิคภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหมบน
กระดาษสา ขนาด 55 x 
80 cm. 

นิทรรศกาลศลิปะภาพ
พิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิ
รนิธร  
จังหวัดเลย 

14 มถิุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563 

อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ผลงาน 4 Sacred 
Animal of Si Mahosot 
เทคนิคภาพพิมพ์ ขนาด 
40 x 40 cm. 

นิทรรศกาลอัตลักษณ์
ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ 
สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

24-28 สิงหาคม 2563 
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โครงการ/กิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
 

 โครงการบูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะสือ่ผสมสู่การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21 
พ้ืนทีด่ำเนินโครงการ  สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภฏัราชนครินทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อการสร้างสรรค์แนวความคิดด้านสังคม วัฒนธรรม ท้องถิน่สภาพแวดล้อมและ

สมรรถนะที่มีต่อการเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมยั  
2. เพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมในบริบทของความเป็นปัจจุบัน  
3. เพ่ือแสดงผลงานสร้างสรรค์จากแนวคิดการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วผ่านงานสร้างสรรค์สื่อผสม 
กลุม่เป้าหมาย  คร ู อาจารย์หรือนักเรยีนจากโรงเรียนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และกลุ่มศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาศิลปกรรมและทัศนศลิป์ จำนวน 50 คน  
ผลลัพธ์ของโครงการ ก่อเกิดเครือข่ายศลิปะชุมชน มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิด เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสื่อผสมหรือศิลปะแขนงอ่ืนๆและนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการสร้างสรรค์ผลงานภาพทิวทัศน์นอกสถานที่  ปี  2563 

(202202B50121) (40,500 บาท) ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัต

หบี จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติการ

เขยีนภาพนอกสถานที่โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์

ความรู้ด้านศลิปะและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ผู้เข้าร่วม 45 

คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
ผลิตบัณฑติทีมี่คุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได ้

1.บูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมสู่การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา      
งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 168,509 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) 
ผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้  
ส่วนที่ 1 การศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์กับการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ แขนงต่าง ๆ โดยมุมมองของการบูรณาการของภาวการณ์ด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี    
 ส่วนที่ 2 การการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมในบริบทของความเป็นปัจจุบัน และแสดงผลงาน             
(ในกระบวนการดำเนินงานมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) การดำเนินการจึงต้องปรับเป็นการให้ความรู้ แนวทาง การปฏิบัติการผ่านระบบ 
online เฉพาะนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ สำหรับกลุ่มเครือข่ายภายนอกได้ยกเลิกการเข้าร่วม
เนื่องจากความสะดวกของบุคคลภายนอก รูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมย่อยจำนวน 10 กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพ้ืนฐานศิลปะและการออกแบบ การนำ
แนวคิดกับสิ่งรอบตัว วัสดุกับสิ่งรอบตัว เทคโนโลยีที่สามารถนำมาสร้างสรรค์และใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ   
 2. ระบุพื้นที่ดำเนินการ จำนวนชุมชน - ประชาชนที่ได้รับประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้  
 กลุ่มผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการเป็นครู อาจารย์
หรือนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 25 คน กลุ่มศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปกรรมและ
ทัศนศิลป์ จำนวน 10 คน และกลุ่มนกัศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 29 คน   
 จากการกำหนดแผนในด้านเป้าหมายและจำนวนนั้นการดำเนินโครงการในพ้ืนที่ช่วงเวลา
ดังกล่าวเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นทำให้จำนวนประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจะลดลงรวมถึงกลุ่มเป้าหมายจากบุคคลภายนอกก ในกลุ่มนักเรยีน ศิษย์เก่า ศิลปิน 
ร่วมถึงหน่วยงานเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม นั้นจำเป็นต้องตัดออก โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มี
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การกำหนดไว้เป็นนักศึกษาภายในสาขาวิชาฯ ในทุกชั้นปี และประเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
รูปแบบออนไลน์ในกิจกรรมที่ 2  
 จากปัญหาการดำเนินการในครั้งนี้ นำมาสู่การวางแผนการพัฒนพื้นที่ในปีงานประมาณ 2565 
ในลำดับต่อไป  
 3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้ดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการการอบรมเชิง
ปฏิบัตการการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
ดำเนินกิจกรรมหลักเป็นระบบ Online และจัดซื่อวัสดุฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จำเป็นส่งให้นักศึกษา
นำไปฝึกปฎิบัติระหว่างและหลังการฝึกอบรม  

4. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 

 4.1 เข้าใจแนวคิดการสร้างสรรค์จากสังคม วัฒนธรรม ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม 
รวมถึงเทคโนโลยีกับยุคของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์ผลงานโครงร่างศิลปะสื่อผสม 

 4.2 ความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงของยุค การปรับตัว คิด วิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ สะท้อนถึงแนวคิดจากสังคม วัฒนธรรม ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม 
รวมถึงเทคโนโลยี 

 4.3 การเตรียมความพร้อมและการประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ 
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2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล และอาจารย์นันทิพร  เรืองสวัสดิ์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 351,729 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ออนไลน์)” ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 10-14 และ 17-19 พฤษภาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเน้นในด้านการ

ฟังและการอ่าน จากผลการดำเนินโครงการ นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนการทำแบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC TEST โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 

267 คน พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นจากผลการทดสอบหลังเรียน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นรอ้ยละ 88 รองลงคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย

ละ 84 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 79  สาขาดนตรีสากล คิดเป็นร้อยละ 78  สาขา

นิติศาสตร์และสาขาวิชาทัศนศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 68สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คิดเป็นร้อยละ 67 

สาขาบรรณรักษ์ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60 และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 56  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ส่วนใหญ่พึง

พอใจกับโครงการนี้ ในด้านการอบรมของวิทยากร ด้านความรู้ที่ได้รับและเห็นถึงประโยชน์ของ

โครงการ  

2. ระบุพื้นที่ดำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนทีไ่ด้รับประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักท่ีใช้ดำเนินงาน 

 อบรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเน้นในด้านการฟัง และการอ่านและฝึกฝนในการทำแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC TEST 
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4. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/

นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 

4.1 ผลผลิต (output) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในทักษะการฟัง และ

การอ่านมากขึ้น มีคะแนนทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

TOEIC TEST หลังเรียน (Posttest) มากขึ้น เมื่อเทียบกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(Posttest) 

4.2 ผลลัพธ์ (outcome) นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการทำ

แบบทดสอบมากขึ้น 

4.3 ผลกระทบ (impact) นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการทำ

แบบทดสอบและสามารถนำไปต่อยอดในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเองใน

อนาคตได้ 
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3.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา   
ผู ้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ลักคณา  น้อยสว่าง   สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 44,700 บาท (สี่หมื่น  
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 

 จากผลการดำเนินโครงการ  พบว่า  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและทดสอบสมรรถนะทักษะ
ดิจิทัล  จำนวน 200 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  และผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล  ตามเกณฑ์
แบบทดสอบ  Digital  Literacy  Baseline ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  มีระดับคะแนนการทดสอบอยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนขึ้นไป จำนวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 86 สำหรับระดับความพึงพอใจต่อ
โครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.16  และ
สามารถคิดเป็นร้อยละ 83.20  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ดก้ำหนดไว้ 
2. ระบุพ้ืนทีด่ำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักท่ีใช้ดำเนินงาน  
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาได้ดำเนินโครงการ โดย
การจัดอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมดังต่อไปนี้  จริยธรรมในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  การสื่อสารยุคดิจิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  การ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  สุขภาพดียุคดิจิทัล  ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  และ
กฎหมายดิจิทัล 
4. ผลผลิต  (output)  ผลลัพธ์  (outcome)  (จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลย)ี 
 4.1 ผลผลิต (output) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
และสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome)  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัล 
 4.3 ผลกระทบ (impact)  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและประกอบอาชีพ 
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4.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง สังกัดสาขาวิชาดุริยางค
ศิลป์ไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้งบประมาณเป็น
จำนวนเงิน 100,860 บาท  (หนึ่งแสนแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  
 การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน  ทำให้ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
ชุมชนตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้องค์ความรู้ 2 เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ 
และนกัศึกษามีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเพ่ิมมากขึ้น 
2. ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ จำนวนชุมชน/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. กิจกรรมสำคัญหรือองค์ความรู้หลักท่ีใช้ดำเนินงาน  
 3.1 องค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครุดุริยางคศิลป์ไทย 
 3.2 องค์ความรู้เรื่องการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย 
4. ผลผลิต  (output) ผลลัพธ์   (outcome)  (จำนวนผลิตภัณ ฑ์/บริการ/องค์ความรู้ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 
 

 4.1 ผลผลิต  (output) นักศึกษามีทักษะวิชาชีพด้านดุริยางคศิลป์ไทยเพ่ิมมากขึ้น และได้
หนังสือองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ไทยและองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติเครื่องตีไทย 
 4.2 ผลลัพธ์  (outcome) ศักยภาพนักศึกษาที่พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น และได้ เอกสารองค์
ความรู้เผยแพร ่
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 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนผฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพการพัฒนาสั งคม 

(202202A50121) (3,000 บาท) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและ

อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วางแผนการบริหารงานในองค์การ

ตลอดจนวางโครงการในการแก้ปัญหาดได้ และเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ทักษะ

ความเขา้ใจในหน้าและลักษณะงานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาการทางรัฐศาสตร์  ในวันที่ 21 

ตุลาคม 2563 ณ ห้องการะเกด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์

ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสภาพการ ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดำเนินงานตาม

วิชาชีพได้ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติทำงานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เข้าร่วม     

37คน 

 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 2563 

(202202B30121 )  (14,520 บาท) วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ของของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมากขึ้น มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตและเพ่ือให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนได้รับแง่คิดและมุมมองในการประกอบวิชาชีพ 

ผู้เข้าร่วม 23 คน 
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กิจกรรมในลานกิจกรรมและลานออกกำลังกาย  
 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี 

พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันกีฬาของนักศึกษาภาคปกติ "สารภีเกมส์  2564" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
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กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด

โครงการประกวดดาว -เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 “ HUSOC FRESHY BOY & 
GIRL 2020” อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้ งมอบ
สายสะพายและมงกุฎแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะเข้าประกวดรอบมหาวิทยาลัย โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์  
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กิจกรรมการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
- มีแบบฟอร์มการให้บรกิารคำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 

 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม (202202A50121) 

(3,000 บาท) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์วางแผนการบริหารงานในองค์การตลอดจน

วางโครงการในการแก้ปัญหาดได้ และเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ทักษะความ

เขา้ใจในหน้าและลักษณะงานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้เข้าร่วม 30 คน 
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 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาการทางรัฐศาสตร์  ในวันที่ 21 

ตุลาคม 2563 ณ ห้องการะเกด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์

ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสภาพการ ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดำเนินงานตาม

วิชาชีพได้ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติทำงานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เข้าร่วม 37

คน 
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 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 2563 

(202202B30121 )  (14,520 บาท) วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ของของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมากขึ้น มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตและเพ่ือให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนได้รับแง่คิดและมุมมองในการประกอบวิชาชีพ 

ผู้เข้าร่วม 23 คน 
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กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีรู่้คุณค่าและรักความเป็นไทย  
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

 
 

 
 นายกฤษชพัฒน์  สุรกุล   และ นางสาวปาริชาต แสงแก้ว นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรความประพฤติดีประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย           
ในพระบรมราชูปถัมป์  
 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 

 นางสาวพุทธชาด นาคจนัทึก นักศึกษาสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ด้านศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี” 
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 ศิษย์เก่า 
นายศุภวัทน์ เชื้อสกุล  นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ

การคัดเลือกให้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
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อาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ  

 

ลำดับที่ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 รศ.วิเชียร  อ่อนละมูล รองศาสตราจารย์ 

2 ผศ.ดร.ปิยะนุช  พุฒแกว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พทิักษ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 ผศ.ดร.กันตพัฒน์  ชนะบญุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6 ผศ.ประมวล  น้อยทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

7 ผศ.จิระศักดิ์  จิตตบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8 ผศ.ลิขิต  จนิดาวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9 ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 ผศ.สุริยศักด์ิ  มังกรแก้ววิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ.ธีระวุฒิ  กลิน่ด้วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 ผศ.น้ำตาล  เทพพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

13 ผศ.สราวุธ  โรจนศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

14 ผศ.มธุริน  พงศกรพาณชิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

15 ผศ.จรัญ  ยินยอม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

16 ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17 ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ไชยดา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

18 ผศ.นันทวัน ค่ำสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

19 ผศ.นพพร  ขุนค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

20 ผศ.อารียา  บุญทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

21 ผศ.รติยา   สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

22 ผศ.ดร.นลินา ไชยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

23 ผศ.ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

24 ผศ.ดร.อธิภัทร สินทรโก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยลดลง  
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า โดยปิดไฟฟ้าทุก

กลางวันเมื่อไม่ได้ใช้งาน และประหยัดกระดาษโดยมีการใช้กระดาษ Recycle 

 

การควบคุมและกำกับติดตามผลการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์  
-บันทึกเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส 
 

ทรพัยากรที่ใช้ร่วมกัน  
 - มีการใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึงการใช้ทรัพยกรมนุษย์ร่วมกัน 
(อาจารย์ในคณะฯมีการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาคณะต่าง ๆ ) 
 
ระบบการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน
การสอน  
 -มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Online และแบบ E-Learning 
 
กิจกรรมทีแ่สดงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  

1. การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าทีม่ีความจำเป็น เพ่ือให้มีทรพัยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

2. การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้
อีก เช่น กระดาษ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ 

3. การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมือ่ใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ เพราะฉะนั้นถ้า
มีการบูรณะซ่อมแซม ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

422 ถนนมรพุงษ ์ ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โทร.  038-515827 โทรสาร. 038-517082 

Website: http://human.rru.ac.th 
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