
การเปิดโอกาส

ให้เกดิการมส่ีวนร่วม 

ประจาํปีงบประมาณ

2564

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี



คํานํา 

 

 เอกสารเลมน้ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 ซึ่งเปนโครงการหรือกิจกรรมในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  

 



 

 หนา 1  
  

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ประจําปงบประมาณ 2564  

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ จึงไดจัดทําประกาศ เร่ือง มาตรการใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม

ติดตามประเมินผล เปนตน 

 นอกจากท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดทําประกาศ เรื่อง มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมี

ชองทางใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นผานทางกลองรับความคิดเห็นซึ่งอยูดานหนาสํานักงานอธิการบดี และทาง

ขึ้นไปติดตอกองคลังและพัสดุโดยจะมีกลองรับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการท่ีจัดวางไวตามจุดตาง ๆ เชน สํานักงานอธิการบดี กองคลังและ

พัสดุ เปนตน  อีกท้ังยังมีกระดานสนทนา (Q&A ถามตอบ) ที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และติดตามประเมินผลในชองทางตางๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดไวให ตามรูปดานลางน้ี 

 



 

 หนา 2  
  

  
  

 และมหาวิทยาลัยยังมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง บุคลคลภายนอก ไมวาจะเปนหนวยงานของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมติดตามประเมินผล ผานทางแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอเสนอแนะจากการสํารวจไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต  

 ในสวนของโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สถานประกอบการ และชุมชน มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสเขามามีสวนรวมวางแผน รวมดําเนินการ รวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล ในการผลิตบัณฑิต โดยรวมกันจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเขาไปฝกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยเนนการ

เรียนรูผาน ประสบการณจากการทํางานจริง ซึ่งหนวยงานท่ีเขารวมเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในฐานะผูใชบัณฑิต อีกทั้งยังใหเกียรติมารวมเปนคณะกรรมการในการ

วิพากษหลักสูตรในแตละหลักสูตรที่เกี ่ยวของ เพื่อนําขอเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานดังน้ี 



 

 หนา 3  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

30 ต.ค. 63 คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานโรงพยาบาล 

บางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล เพ่ือรวมหารือ 

รวมกันวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง

วิชาการ และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือนํามา

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือนํามาปรับแผนพัฒนา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

งานบริการโรงพยาบาล เพ่ือรองรับการรับสมัคร

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

โรงพยาบาล บางปะกอก 9 

อินเตอรเนช่ันแนล 

 

 

 
28 ต.ค. 63 โครงการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิตอลคอนเทนต ซึ่งมีคณะกรรมการรวม

วิพากษดังน้ี 

1. คุณทวีลาภ กัมพลกัญจนา 

2. ดร.เมธวิน กิติคุณ 

3. คุณคมสัน สมานตระกูลชัย 

หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 

ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 



 

 หนา 4  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน และติดตามประเมินผล พรอมท้ัง

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย อีกท้ังยังรวมดําเนินการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต เปนหลักสูตรท่ี

ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

 

 
28 ต.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการ

เขาสูอาชีพในศตวรรษท่ี 21” โดยไดรับเกียรติ

จาก  คุณนันทพล วิชัยดิษฐ ผูบริหารอาวุโส 

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เปนผูบรรยาย 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

หองประชุมอาคารอํานวยการ 

ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ 

 

 



 

 หนา 5  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

ผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

22 ต.ค. 63 โครงการวิพากษเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  ซ่ึงมีคณะกรรมการรวม

วิพากษดังน้ี 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

2. ผศ.อารีรัตน  แกวประดิษฐ  

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

3. นายฐกรณพล  ช่ืนชมรัตน   

ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน  ยูนิต้ี จํากัด 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

อาคาร 1 ช้ัน 7  

หองประชุมวิทยธนบุรี 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  

 

 



 

 หนา 6  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

คิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

21 ต.ค. 63 โครงการวิพากษเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี

คณะกรรมการรวมวิพากษดังน้ี 

1. ผศ.ดร.สรณ สุวรรณโชติ  

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

2. นายปริญญา มณีวงศ   

จากกองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. นางสาวกวิสรา จันทรกระแจะ  

จาก บริษัท เอส.พี.คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด  

4. นางสาวณัฐฐาพร แซอุย 

 จากบริษัท เทสเทค จํากัด 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

อาคาร 1 ช้ัน 7  

หองประชุมวิทยธนบุรี 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 

 



 

 หนา 7  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

16 ต.ค. 63 หารือความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียน  

เทพศิรินทร สมุทรปราการ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ทางดานวิชาการเพ่ือนํามาพัฒนา

หลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทร

สมุทรปราการ 

  

16 ต.ค. 63 รวมหารือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

บริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ

โรงพยาบาล โดยคุณประนอมวัน สมสกุล ผูชวย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม เขาพบ

ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี  

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน รวมดําเนินงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 



 

 หนา 8  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

เก่ียวกับหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการงานบริการโรงพยาบาล เพ่ือรองรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี 

15 ต.ค. 63 โครงการวิพากษเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2564 ซ่ึงมีคณะกรรมการรวม

วิพากษดังน้ี 

1. ผศ.ดร.ปฏิวิทย ลอยพิมาย 

 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

2. ผศ.ดร.สุภาณี ดานวิริยะกุล  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. คุณอภินิหาร ผิวพรรณ 

 จากบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

4. คุณศรัญญา เผือกมี  

จากบริษัท สตารฟูดซัพพลาย จํากัด 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

อาคาร 1 ช้ัน 7  

หองประชุมคลินิกวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 



 

 หนา 9  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

คิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

6 ต.ค. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียว

สมุทรปราการ (All area of Samutprakan for 

tour) 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนการรวมกันวางแผน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมมือกัน

ดําเนินการในการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัด

สมุทรปราการ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

หองประชุมสัมมนา 2  

อาคารอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 
 

 

 
    



 

 หนา 10  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

6 พ.ย. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทํา

หลักสูตรพัฒนาทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยมีหัวหนาสวนราชการ พัฒนาชุมชน เกษตร

อําเภอ ผูนําชุมชนและหนวยงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ เขารวมวางแผน ดําเนินการ พรอมท้ัง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทํา

หลักสูตรสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมวางแผน รวมดําเนินการ 

รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตาม

ประเมินผล เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา

หลักสูตร สําหรับการพัฒนาทองถ่ิน (หลักสูตร

เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นแบบ

บูรณาการ) และสรางเครือขายความรวมมือใน

การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมท้ังเปนการ

สํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอีกดวย 

หองประชุม 1201 อาคาร

อํานวยการ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

 
 



 

 หนา 11  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

3 พ.ย. 63 โครงการพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี กับ บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)  และ

บริษัท พาสเจอร มิลเลนเนียม  

 

วัตถุประสงค :  เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และติดตามประเมินผล เพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตร

ท่ีทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

อาคาร 1 ช้ัน 7  

หองประชุมวิทยธนบุรี 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

18 ธ.ค. 63 โครงการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการงานบริการในโรงพยาบาล 

พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการมารวมวิพากษ

หลักสูตรดังน้ี 

1. นายแพทยธราธิป วนาวณิชยกุล  

ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลเพขรเกษม  

กรรมการผูจัดการ  

2. นายแพทยวิโรจน ตระการวิจิตร  

หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 

ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 

 



 

 หนา 12  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครธน  

3. นายแพทยสุรเดช วลีอิทธิกุล  

อนุกรรมการแพทย อดีตเลขาธิการประกันสังคม  

4. คุณกรรณิการ พฤกษชาติ อนุกรรมการแพทย 

อดีตผูอํานวยการจัดระบบเบิกจายฯ

ประกันสังคม 

5. คุณอิสรีย ช่ืนจิตตเสาวคนธ  

ตัวแทนจากฝายบริหารเบิกจาย ucep สปสช.  

6. คุณบุญชอบ เหลืองขม้ิน  

ผูจัดการบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนครธน  

7. คุณปรานอมวัน สมสกุล  

ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม ท่ี

ปรึกษา  

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต ให

 
 



 

 หนา 13  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

เปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน 

18 ธ.ค. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุนทาทาย

ไทย เพ่ือจัดการความรูเพื่อใชประโยชนเชิงชุมชน

สังคม  

พัฒนาโจทยวิจัยประเด็นผูสูงอายุ และทาทาย

เพ่ือจัดการความรูเพ่ือใชประโยชนเชิงชุมชน 

สังคม 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน ดําเนินการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการพัฒนางานวิจัยให

สอดคลองกับความตองการของชุมชน และชวย

ใหผูสูงอายุในชุมชนมีอาชีพ  

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

 

 

4 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหและ

จัดทํารางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา    

การจัดการงานบริการโรงพยาบาล ซึ่งมี

คณะกรรมการรวมวิพากษและจัดทําหลักสูตรฯ 

ดังน้ี 

อาคาร 3 ช้ัน 2 หองประชุม

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 



 

 หนา 14  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

1. คุณปรานอมวัน สมสกุล  

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2  

และท่ีปรึกษาโรงพยาบาล  

2. คุณบุญชอบ เหลืองขม้ิน ตําแหนง  

ผูจัดการบริหารงานท่ัวไปโรงพยาบาลนครธน   

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนได

สวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวม 

ในการวางแผน ดําเนินการ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต ใหเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย และเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

 

8 ม.ค. 64 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นําคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย เขาพบนายวันชัย คงเกษม        

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือหารือเร่ือง

การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

ศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ 

 



 

 หนา 15  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

รวมไปถึงแนวทางการแกปญหาสถานการณโรค

โควิด-19 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยยินดีใหความ

รวมมือกับภาครัฐอยางเต็มท่ี 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน ดําเนินการ 

รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท้ังในเร่ืองการ

พัฒนาชุมชนในบริบทท่ีเก่ียวของกับมหาวิยาลัย 

และรวมกันหาแนวทางแกปญหาสถานการณโรค

โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

19 ก.พ. 64 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมสหกิจศึกษา 

โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนประธานในท่ี

ประชุม 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน ดําเนินการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก ไดแก ผูประกอบการช้ันนําท้ังภาครัฐ

และเอกชน ในการสรางความรวมมือกับสถาน

อาคาร 3 ช้ัน 5  

หองประชุมนพมาศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

 



 

 หนา 16  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

ประกอบการและขยายฐานการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา 

 

 
 

16 ก.พ. 64 โครงการ Reskill , Upskill เครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเกษียณอายุภาคอุตสาหกรรม ใน

จังหวัดสมุทรปราการ   

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันดําเนินงาน และรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น สําหรับพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตรีท่ีตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม 

และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีรองรับผู

เกษียณหรือผูวางงาน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ตางๆ ใหไดมาตรฐานควบคูกันไปดวย 

อาคารอํานวยการ ช้ัน 2  

หอง1201 มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

 



 

 หนา 17  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

 
8 ก.พ. 64 โครงการสรางสรรคพัฒนาศิลปะเพ่ือการปรับ

ภูมิ-ทัศนและอัตลักษณชุมชน โดยสาขาวิชา

ออกแบบทัศนศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับ

ศิลปนกลุม HOW และชุมชนวัดใหมวิเชียร 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันดําเนินการเผยแพร

ผลงานศิลปะผานเร่ืองราวของผูคนในชุมชนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของ

ผูคนในชุมชนโดยใหศิลปะสตรีทอารต เขาไปมี

สวนรวมในการวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในการพัฒนาใหชุมชนเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

แขวงวัดทาพระ 

เขตบางกอกใหญ 

กรุงเทพมหานคร 
 

 



 

 หนา 18  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

อนุรักษและเปนแหลงเรียนรูแหงใหมในพ้ืนท่ีฝง

ธนบุรี 

 
31 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ท่ี

โรงพยาบาลนครธน พรอมดวยคุณประนอมวัน  

สมสกุล ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชร

เกษม  

และทีมงานลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล

นครธน โดยไดรับการตอนรับจากผูบริหาร

โรงพยาบาล พรอมท้ังพยาบาลเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลนครธนเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมหารือทางวิชาการ รวม

วางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมเยี่ยมชม

การใหบริการสวนตางๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือ

นํามาปรับแผนพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลนครธน 

 

 



 

 หนา 19  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

เพ่ือรองรับการรับสมัครนักศึกษาในระดับ  

ปริญญาตรี 

26 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมลงนามความ

รวมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมัธยมวัดศรี

จันทรประดิษฐ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนการประสานความ

รวมมือในการสนับสนุนดานการศึกษา รวมท้ังให

ความรวมมือในดานอื่นๆ เชน รวมกันวางแผน 

รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

หอประชุม โรงเรียนมัธยมวัด

ศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรม   

ราชานุเคราะห 

 

 

25 มี.ค. 64 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รวมลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนา

ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณา

การ ดานการวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรมใหม

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และ

รวมแถลงขาวเร่ืองความรวมมือ "โครงการสราง

หองแถลงขาว อาคารพระจอม

เกลา ช้ัน 1 สํานักงานปลัด 

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร 

 



 

 หนา 20  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

มูลคาใหกับอาหารพ้ืนถิ่นและโครงการคูปอง

ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมฉายรังสี"      

โดยมีรศ.ดร.พาสิทธ์ิ หลอธีรพงศ ท่ีปรึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน

ประธานในพิธี 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และติดตามประเมินผล ในการ

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ในการสรางรายได

ใหกับชุมชน 

 

2 มี.ค. 64 ประชุมเครือขายยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ โดย     

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไดรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และหนวยงานภาคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 

 

 



 

 หนา 21  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

เครือขาย โดยมีดร.วิชัย จันทรจํารูญ เปน

ประธานในการประชุม 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน การ

ดําเนินงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการ

จัดทํารางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ เพ่ือให

จังหวัดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของสวนราชการท่ีเก่ียวของ ใหเกิดการประสาน

เช่ือมโยงในการพัฒนาดานการทองเท่ียวเปน

ภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

9 เมษายน 64 รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ

เทศบาลตําบาลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ 

 

วัตถุประสงค : รวมกันวางแผน การดําเนินงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางชุมชนกับ

มหาวิทยาลัยตามภารกิจท่ีเก่ียวของกับการ

บริการวิชาการ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองดาน  

เทศบาลตําบลคลองดาน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 



 

 หนา 22  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

เพ่ือชวยเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาครอบครัว เทศบาลตําบลคลองดาน  

8 เมษายน 64 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานการยก

รางธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนเวทีในวางแผน เตรียม

ความพรอม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ออกแบบ และการดําเนินงานในการยกราง

ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร  

อาคาร 3 ช้ัน 5  

หองประชุมนพมาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 
1 เมษายน 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนา

ตราสินคาและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับ

เกียรติจากอาจารยธนาศักด์ิ เสนคํา ผูอํานวยการ

ศูนยฝกอบรม สกิลไรซและท่ีปรึกษาธุรกิจชุมชน 

เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกตัวแทนกลุม

วิสาหกิจชุมชน ตัวแทนกลุม OTOP 

หองประชุม 1201  

อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ  

 



 

 หนา 23  
  

วัน/เดือน/ป ช่ือกิจกรรม/วัตถุประสงค สถานท่ี ภาพกิจกรรม 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวมกันวางแผน ดําเนินการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเพ่ิมศักยภาพ

ผลิตภัณฑชุมชน ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

สามารถแขงขันได และยังเปนการยกระดับธุรกิจ

ชุมชนใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


