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คำำ�นำำ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้ นสมเด็จเจ้าพระยาได้รบก
ั ารจัดสรรงบประมาณในการจัดทำ�โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ (๑ ตำ�บล ๑ มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ต�บ
ำ ล) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำ�นวน ๘๐๐ อัตรา
ครอบคลุมพนื้ ที่เขตธนบุรแี ละเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร อำ�เภอเมอื งสมุทรสาคร อำ�เภอบ้านแพ้ว และอำ�เภอกระทุม่ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร และอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมพัฒนาพนื้ ที่ ฟนื้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มคี วามครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และเกิดการจัดทำ�ข้อมูลขนาด
ใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทำ� “คู่มือการทำ�งาน” เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตธนบุรีและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร อำ�เภอบ้านแพ้ว อำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร และอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
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๑. หลัักการและเหตุุผล

	ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563 เห็็นชอบให้้กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
โดยสำำ�นักั งานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรมดำำ�เนิินโครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บล
แบบบููรณาการ (1 ตำำ�บล 1 มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล) ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บล
แบบบููรณาการ โดยมีีมหาวิิทยาลััยในพื้้�นที่่�เป็็นหน่่วยบููรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้้างนัักศึึกษา บััณฑิิตจบใหม่่
และประชาชนทั่่�วไป จำำ�นวน 60,000 อััตรา ในการนี้้�มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยาได้้รัับการจััดสรรงบประมาณใน
การจััดทำำ�โครงการดัังกล่่าว เพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการครอบคลุุมพื้้�นที่่�เขตธนบุุรีีและเขตตลิ่่�งชััน
กรุุงเทพมหานคร อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว และอำำ�เภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร และอำำ�เภออู่่�ทอง จัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี โดยการจ้้างนัักศึกึ ษา บััณฑิิตจบใหม่่ และประชาชนทั่่�วไป จำำ�นวน ๘๐๐ อััตรา เพื่่อ� ร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่� ฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจและ
สัังคมที่่�มีีความครอบคลุุมในประเด็็นต่่างๆ ตามปััญหาและความต้้องการของชุุมชน เกิิดการพััฒนาทัักษะในการเสริิมสร้้างอาชีีพ
ใหม่่ในชุุมชน และเกิิดการจััดทำำ�ข้้อมููลขนาดใหญ่่ของชุุมชน (Community Big Data)
๒. วััตถุุประสงค์์

๑) เพื่่�อรองรัับประชาชนผู้้�ว่่างงานจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒) เพื่่�อเสริิมศัักยภาพให้้กัับกำำ�ลัังแรงงานสมััยใหม่่ และส่่งเสริิมพััฒนาทัักษะการทำำ�งานในด้้านต่่าง ๆ ให้้แก่่แรงงาน
๓) เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับการพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรับั อาชีีพในอนาคต

๓. พื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงาน

จำำ�นวน ๔๐ ตำำ�บล ดัังนี้้�
๑) กรุุงเทพมหานคร
เขตธนบุุรีี
แขวงบางยี่่�เรืือ แขวงสำำ�เหร่่ แขวงหิิรััญรููจีี
เขตตลิ่่�งชััน
แขวงคลองชัักพระ แขวงฉิิมพลีี แขวงตลิ่่�งชััน
						
แขวงบางเชืือกหนััง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด
๒) จัังหวััดสมุุทรสาคร 	อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
						ต.กาหลง ต.โกรกกราก ต.คอกกระบืือ ต.โคกขาม
						ต.ชััยมงคล ต.ท่่าจีีน ต.บางกระเจ้้า ต.บางโทรััด
						ต.บางน้ำำ��จืืด ต.บ้้านเกาะ ต.บางหญ้้าแพรก ต.บ้้านบ่่อ
				อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว
						ต.เกษตรพััฒนา ต.คลองตััน ต.เจ็็ดริ้้�ว ต.บ้้านแพ้้ว
						ต.ยกกระบััตร ต.โรงเข้้ ต.สวนส้้ม ต.หนองบััว
						ต.หนองสองห้้อง ต.หลัักสอง ต.หลัักสาม ต.อำำ�แพง
				อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
						ต.ท่่าไม้้ ต.ตลาดกระทุ่่�มแบน ต.ดอนไก่่ดีี
๓) จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี	อำำ�เภออู่่�ทอง
						ต.บ้้านโข้้ง ต.สระพัังลาน ต.สระยายโสม ต.อู่่�ทอง
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

๔. แนวทางการบริิหารโครงการ

๔.๑ โครงสร้้างการบริิหาร
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๔.๒ กระบวนการดำำ�เนิินงาน
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

๔.๓ กระบวนการเบิิกจ่่ายค่่าจ้้าง
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๕. ลัักษณะงาน ตำำ�แหน่่งงาน และขอบเขตการทำำ�งาน

๕.๑ งานวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
๕.๑.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�จััดทำำ�ข้้อมููลและฐานข้้อมููลชุุมชน
       นัักศึึกษา   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล ค่่าจ้้าง ๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• บันทึกข้อมูลทัง้ รูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต�ำบล
แบบบููรณาการของกระทรวงมหาดไทย
• จัดเก็บข้อมูล Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ตามมิติต่าง ๆ
• จัดท�ำฐานข้อมูลชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ
• จัดเก็บเอกสารข้อมูลชุมชน
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑.๒ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
 บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต�ำบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย
• จัดเก็บข้อมูล Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ตามมิติต่าง ๆ
• วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ
• จัดท�ำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานเฝ้้าระวััง ประสานงานและติิดตามข้้อมููลสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่่ ร่วม
่
กัับ ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด – 19 (ศบค.)
๕.๒.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�เฝ้้าระวััง ประสานงานและติิดตามข้้อมููลสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 และ
โรคระบาดใหม่่
       บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ ร่วมกับ
ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด – 19 (ศบค.)
• จัดท�ำข้อมูลแนวทางการปฏิบัติด้านการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่
• จัดท�ำรายงานผลการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
และโรคระบาดใหม่่ในพื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
• จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ของการระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ในพื้นที่
ที่่�รัับผิิดชอบ
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• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      ประชาชน   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล ค่่าจ้้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• เฝ้าระวังประจ�ำจุดคัดกรอง COVID-19 ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ
• ประสานงานและร่วมวางแผนงานเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19
• จัดท�ำรายงานผลการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
และโรคระบาดใหม่่ในพื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓ งานจััดทำำ�ข้้อมููลราชการในพื้้น� ที่่เ� ป็็นข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digitalizing Government Data) ร่่วมกับั  สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (กพร.)
๕.๓.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�จััดทำำ�ข้้อมููลราชการในพื้้�นที่่�เป็็นข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
      บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• จัดท�ำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (กพร.)
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ งานพััฒนาสััมมาชีีพและสร้้างอาชีีพใหม่่ (การยกระดัับสิินค้้า OTOP/อาชีีพอื่่�นๆ) การสร้้างและพััฒนา Creative
Economy (การยกระดัับการท่่องเที่่ยว
� ) การนำำ�องค์์ความรู้้�ไปช่่วยบริิการชุุมชน (Health Care/เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ) และ
การส่่งเสริิมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม/ Circular Economy (การเพิ่่�มรายได้้หมุุนเวีียนให้้แก่่ชุุมชน)
๕.๔.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาศัักยภาพและยกระดัับสิินค้้า OTOP/การท่่องเที่่�ยว/สิ่่�งแวดล้้อม
      นัักศึึกษา  (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอยี ดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาสััมมาชีีพและสร้้างอาชีีพใหม่่
• รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในทุกมิติของชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่่�น สิินค้้าชุุมชน นวััตกรรมชุุมชน เป็็นต้้น
• สืบค้นข้อมูลแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอนื่ ๆ)
การสร้้างและพััฒนา Creative Economy (การยกระดัับการท่่องเที่่ย� ว) การนำำ�องค์์ความรู้้�ไปช่่วยบริิการ
ชุุมชน (Health Care/เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ) และการส่่งเสริิมด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม/ Circular Economy
(การเพิ่่�มรายได้้หมุุนเวีียนให้้แก่่ชุุมชน)
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
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มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอยี ดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาสััมมาชีีพและสร้้างอาชีีพใหม่่
• รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท�ำรายงานข้อมูลทรัพยากรในทุกมิติของชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น สิินค้้าชุุมชน นวััตกรรมชุุมชน เป็็นต้้น
• สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับ
สิินค้้า OTOP/อาชีีพอื่่�นๆ) การสร้้างและพััฒนา Creative Economy (การยกระดัับการท่่องเที่่�ยว)
การนำำ�องค์์ความรู้้�ไปช่่วยบริิการชุุมชน (Health Care/เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ) และการส่่งเสริิมด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม/ Circular Economy (การเพิ่่�มรายได้้หมุุนเวีียนให้้แก่่ชุุมชน) ตามบริิบทชุุมชน
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      ประชาชน   (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล ค่่าจ้้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์และประสานงานการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีีพใหม่่
• เตรยี มความพร้อมในการด�ำเนินงาน เช่น สถานที่ เอกสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• รวบรวมและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรในทุกมิติของชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น สิินค้้าชุุมชน นวััตกรรมชุุมชน เป็็นต้้น
• วางแผนและด�ำเนินการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
การสร้้างและพััฒนา Creative Economy (การยกระดัับการท่่องเที่่ย� ว) การนำำ�องค์์ความรู้้�ไปช่่วยบริิการ
ชุุมชน (Health Care/เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ) และการส่่งเสริิมด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม/ Circular Economy
(การเพิ่่�มรายได้้หมุุนเวีียนให้้แก่่ชุุมชน) ตามบริิบทชุุมชน
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕ งานพััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่จากความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางวััฒนธรรมของชุุมชน
๕.๕.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่
      นัักศึึกษา  (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่ย� วกัับการพััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่จากความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางวััฒนธรรม
ของชุุมชน
• รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

• สืบค้นข้อมูลแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นการบูรณาการ
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมตามบริิบทของชุุมชน/พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอยี ดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่จากความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทาง
วััฒนธรรมของชุุมชน
• รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
• สืบค้นข้อมูลแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นการบูรณาการ
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรม กัับความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทาง
วััฒนธรรมของชุุมชน
• จัดท�ำเอกสารราชการ เอกสารประกอบการอบรม และเอกสารอื่นๆ เพื่อรองรับการด�ำเนินกิจกรรม
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่จากความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทาง
วััฒนธรรมของชุุมชนเพื่่�อให้้เป็็นไปตามระเบีียบและกระบวนการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััย
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕.๒ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�บริกิ ารชุุมชน
      ประชาชน   (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล ค่่าจ้้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่ย� วกัับการพััฒนาทัักษะอาชีีพใหม่่จากความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางวััฒนธรรม
ของชุุมชน
• รวบรวมและสืบค้นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
• สืบค้นข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ของชุมชนที่เน้น
การบููรณาการองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรม กัับความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลาก
หลายทางวััฒนธรรมของชุุมชน
• เตรยี มความพร้อมในการด�ำเนินงาน เช่น สถานที่ เอกสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕.๖ งานถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรม และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมในชุุมชน
๕.๖.๑ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานระดัับตำำ�บล
      ประชาชน   (จำำ�นวน ๑ อััตรา/ตำำ�บล ค่่าจ้้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการด�ำเนินโครงการต่อชุมชน ประสานงานกับชมุ ชนและหน่วยงานท้องถิน่
เกี่่ย� วกัับการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรม และภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมในชุุมชน
• ประสานงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพอื่ การพัฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมในชุุมชน กัับหน่ว่ ยงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
• ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกประชาชนในพนื้ ที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีี นวััตกรรม และภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมในชุุมชน
• เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงาน เช่น สถานที่ เอกสาร เพอื่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรอื มหาวิทยาลัยสูต�ำบ
่ ล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
๕.๖.๒ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานระดัับมหาวิิทยาลััย
      บััณฑิิต   (จำำ�นวน ๒ อััตรา/ตำำ�บล  ค่่าจ้้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดืือน)
• ประสานงานหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในการด�ำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวััตกรรม และภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมในชุุมชน
• จัดท�ำเอกสารราชการ เอกสารประกอบการอบรม และเอกสารอนื่ ๆ เพอื่ รองรับการด�ำเนินกิจกรรมการ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรม และภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมใน
ชุุมชน เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามระเบีียบและกระบวนการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััย
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพอื่ การพัฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมในชุุมชน กัับหน่ว่ ยงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน เพื่่อ� ให้้บรรลุุตามวััตถุปุ ระสงค์์ของ
กิิจกรรม
• ประสานงาน และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รบั มอบหมาย
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการหรอื มหาวิทยาลัยสูต�ำบ
่ ล
• เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital
Literacy) ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ (English Literacy) และทัักษะทางสัังคม (Social Literacy)
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

๖. การฝึึกอบรมพััฒนาทัักษะผู้้�รัับจ้า้ งงาน

10
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U2T
ตารางการฝึึกอบรมพััฒนาทัักษะผู้้�รัับจ้้างงาน
โครงการมหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล (U2T) มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
ประเภทบััณฑิิต
ที่่�

ทัักษะ

๑

ทัักษะการเงิิน (Financial Literacy)
1) หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
2) ชีีวิิตดีี เริ่่�มต้้นที่่�การวางแผน
3) คััมภีีร์์ 4 รู้้� วางแผนดีี ชีีวิิตมั่่�นคง
4) เตรีียมความพร้้อม...สู่่�ทางเลืือกอาชีีพในฝััน
5) วางแผนสร้้างเงิินออม...เพื่่�ออนาคต
6) วางแผนลดหนี้้�มีีออมสำำ�หรัับบััณฑิิตยุุคใหม่่
7) Entrepreneurial Mindset
8) Design Thinking
9) Innovation Mindset
10) Startup Business
11) Learn Startup
12) Learn Canvas
13) Digital Marketing
14) Pitching Technique
ทัักษะด้้านดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
(Digital Literacy)
1) หลัักสูตู ร อบรมการใช้้งานระบบสารสนเทศ
รายงานผลการทำำ�งาน (Work @Home)
และการเรีียนออนไลน์์ผ่่าน Thai MOOC
2) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
สำำ�หรับั บััณฑิิต ครั้้�งที่่� 1

๒

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง
๒๐
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1

ช่่วงการอบรม

มิิ.ย. – ก.ค. 64

๓๕
ZOOM

2

1 กุุมภาพัันธ์์ 64

ZOOM

-

27 กุุมภาพัันธ์์ 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

ที่่�

๓

๔

๕

12

ทัักษะ

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง
Thai MOOC
5

3) พลเมืืองดิิจิิทััล (Digital Citizen)
4) เครื่่�องมืือ Cloud Based ศตวรรษที่่� 21
Thai MOOC
เพื่่�อชีีวิิตประจำำ�วััน
5) หลัักสูตู ร อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร การใช้้งาน
มหาวิิทยาลััย และ
Microsoft Excel เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน
ZOOM
6) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับั บััณฑิิต ครั้้�งที่่� 2
7) หลัักสูตู ร อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร การใช้้งาน
มหาวิิทยาลััย และ
Google Data Studio เพื่่อ� การสร้้างการรายงานผล
ZOOM
8) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับั บััณฑิิต ครั้้�งที่่� 3
9) การออบแบบ Infographic
Thai MOOC
10) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับั บััณฑิิต ครั้้�งที่่� 4
ทัักษะภาษาอัังกฤษ (Language Literacy)
1) ภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน
Thai MOOC
2) การทดสอบภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน
ZOOM
3) ภาษาอัังกฤษในสำำ�นัักงาน
BSRU Clip
4) การทดสอบภาษาอัังกฤษในสำำ�นัักงาน
ZOOM
ทัักษะด้้านสัังคม (Social Literacy)
1) ทัักษะการสัังเกตทางสัังคม
online
2) กิิจวััตรประจำำ�วััน
online
3) พััฒนาการชีีวิิต
online
4) กระบวนการชีีวิิต
online
5) พื้้�นที่่�จุุดประกาย
online
ทัักษะอาชีีพตามบริิบทพื้้�นที่่�
รวม

10
6
6
6
๔๐
24
1
12
3
๑๕
3
3
3
3
3
๑๑๐

ช่่วงการอบรม
2 - 28 ก.พ. 64
2 - 28 ก.พ. 64
28 เมษายน 64
เวลา 8.30 – 16.30 น.
22 พฤษภาคม 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
25 สิิงหาคม 2564
เวลา 8.30 – 16.30 น.
25 กัันยายน 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
1 ก.ย. – 30 ธ.ค. 64
25 ธัันวาคม 64 เวลา
13.00 – 16.00 น.
1 ก.พ. - ส.ค. 64
สิิงหาคม 64
1 ก.ย. - ธ.ค. 64
ธัันวาคม 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
มีีนาคม 64
มีีนาคม 64
เมษายน 64

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

U2T
ตารางการฝึึกอบรมพััฒนาทัักษะผู้้�จ้้างงาน
โครงการมหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล (U2T) มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
ประเภทประชาชน
ที่่�
๑

๒

ทัักษะ
ทัักษะการเงิิน (Financial Literacy)
1) หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
2) ชีีวิิตดีี เริ่่�มต้้นที่่�การวางแผน
3) คััมภีีร์์ 4 รู้้� วางแผนดีี ชีีวิิตมั่่�นคง
4) เตรีียมความพร้้อม...สู่่�ทางเลืือกอาชีีพในฝััน
5) วางแผนสร้้างเงิินออม...เพื่่�ออนาคต
6) วางแผนลดหนี้้�มีีออมสำำ�หรัับบััณฑิิตยุุคใหม่่
7) Entrepreneurial Mindset
8) Design Thinking
9) Innovation Mindset
10) Startup Business
11) Learn Startup
12) Learn Canvas
13) Digital Marketing
14) Pitching Technique
ทัักษะด้้านดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
(Digital Literacy)
1) หลัักสูตู ร อบรมการใช้้งานระบบสารสนเทศ
รายงานผลการทำำ�งาน (Work @Home)
และการเรีียนออนไลน์์ผ่่าน Thai MOOC
2) หลัักสูตู รเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อชุุมชน ครั้้�งที่่� 1

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง
๒๐
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1

ช่่วงการอบรม

มิิ.ย. – ก.ค. 64

๒๐
ZOOM

2

1 กุุมภาพัันธ์์ 64

ZOOM

๒

27 กุุมภาพัันธ์์ 64
เวลา ๐๙.00 – 1๒.00 น.
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

ที่่�

ทัักษะ
3) พลเมืืองดิิจิิทััล (Digital Citizen)
4) หลัักสููตร ชุุมชนเทคโนโลยีี : เทคโนโลยีีส่่งเสริิม
อาชีีพเทคโนโลยีี Smart Phone การติิดต่่อสื่่�อสาร
ผ่่านปลายนิ้้�ว

๓

๔

๕

14

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง
Thai MOOC
5
Thai MOOC และ
ZOOM

๒

5) หลัักสูตู รรู้้�ทััน ภััยไซเบอร์์

ZOOM

๓

6) หลัักสููตรเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อชุุมชน ครั้้�งที่่� 2

ZOOM

3

7) หลัักสูตู รเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ชุุมชน ครั้้�งที่่� 3

ZOOM

3

8) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
สำำ�หรับั ประชาชน
ทัักษะภาษาอัังกฤษ (Language Literacy)
1) ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน 1
2) ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน 2
ทัักษะด้้านสัังคม (Social Literacy)
1) ทัักษะการสัังเกตทางสัังคม
2) กิิจวััตรประจำำ�วััน
3) พััฒนาการชีีวิิต
4) กระบวนการชีีวิิต
5) พื้้�นที่่�จุุดประกาย
6) ชีีวิิตวิิถีีใหม่่
7) ชุุมชนไอดอล
8) การเป็็นพลเมืือง
ทัักษะอาชีีพตามบริิบทพื้้�นที่่�
รวม

ZOOM

-

BSRU Clip
ZOOM
online
online
online
online
online
online
online
online

๒๐
16
4
๓๐
3
3
3
3
3
5
5
5
๙๐

ช่่วงการอบรม
2 - 28 ก.พ. 64
2 - 28 ก.พ. 64
24 เมษายน 64
เวลา 9.00 – 12.00 น.
22 พฤษภาคม 64
เวลา 9.00 – 12.00 น.
25 กัันยายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
22 ธัันวาคม 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
1 ก.พ. – พ.ค. 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
มีีนาคม 64
มีีนาคม 64
เมษายน 64
พฤษภาคม 64
สิิงหาคม 64
กัันยายน 64

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

U2T
ตารางการฝึึกอบรมพััฒนาทัักษะผู้้�จ้้างงาน
โครงการมหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล (U2T) มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
ประเภทนัักศึึกษา
ที่่�

ทัักษะ

๑

ทัักษะการเงิิน (Financial Literacy)
1) หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
2) ชีีวิิตดีี เริ่่�มต้้นที่่�การวางแผน
3) คััมภีีร์์ 4 รู้้� วางแผนดีี ชีีวิิตมั่่�นคง
4) เตรีียมความพร้้อม...สู่่�ทางเลืือกอาชีีพในฝััน
5) วางแผนสร้้างเงิินออม...เพื่่�ออนาคต
6) วางแผนลดหนี้้�มีีออมสำำ�หรัับบััณฑิิตยุุคใหม่่
7) Entrepreneurial Mindset
8) Design Thinking
9) Innovation Mindset
10) Startup Business
11) Learn Startup
12) Learn Canvas
13) Digital Marketing
14) Pitching Technique
ทัักษะด้้านดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
(Digital Literacy)
1) หลัักสูตู ร อบรมการใช้้งานระบบสารสนเทศ
รายงานผลการทำำ�งาน (Work @Home) และการ
เรีียนออนไลน์์ผ่่าน Thai MOOC
2) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
สำำ�หรับนั
ั ักศึึกษา ครั้้�งที่่� 1
3) พลเมืืองดิิจิิทััล (Digital Citizen)
4) เครื่่�องมืือ Cloud Based ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อ
ชีีวิิตประจำำ�วััน

๒

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง
๒๐
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
2
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1
ออนไลน์์ / SET
1

ช่่วงการอบรม

มิิ.ย. – ก.ค. 64

๓๕
ZOOM

2

1 กุุมภาพัันธ์์ 64

ZOOM

-

Thai MOOC

5

27 กุุมภาพัันธ์์ 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
2 - 28 ก.พ. 64

Thai MOOC

10

พฤษภาคม 64
15

โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

ที่่�

๓

๔

๕

16

ทัักษะ

รููปแบบการอบรม  จำำ�นวน
/ โปรแกรม
ชั่่�วโมง

5) หลัักสูตู ร อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การใช้้งาน
มหาวิิทยาลััย และ
Microsoft Excel เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ZOOM
ทำำ�งาน
6) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับนั
ั ักศึึกษา ครั้้�งที่่� 2
7) หลัักสูตู ร อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร การใช้้งาน
มหาวิิทยาลััย และ
Google Data Studio เพื่่อ� การสร้้างการรายงานผล
ZOOM
8) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับนั
ั ักศึึกษา ครั้้�งที่่� 3
9) การออบแบบ Infographic
Thai MOOC
10) กิิจกรรมติิดตามผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะดิิจิิทััล
ZOOM
สำำ�หรับนั
ั ักศึึกษาและบััณฑิิต ครั้้�งที่่� 4
ทัักษะภาษาอัังกฤษ (Language Literacy)
1) ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
Thai MOOC
2) ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกกว้้าง
Thai MOOC
3) ภาษาอัังกฤษเพื่่�อใช้้ในการจััดการประชุุม
BSRU Clip
2) ทบทวนภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักศึึกษา
ZOOM
ทัักษะด้้านสัังคม (Social Literacy)
1) ทัักษะการสัังเกตทางสัังคม
online
2) กิิจวััตรประจำำ�วััน
online
3) พััฒนาการชีีวิิต
online
4) กระบวนการชีีวิิต
online
5) พื้้�นที่่�จุุดประกาย
online
ทัักษะอาชีีพตามบริิบทพื้้�นที่่�
รวม

6
6
6
๒๐
10
10
8
2
๓๐
3
3
3
3
3
๑๐๐

ช่่วงการอบรม
28 เมษายน 64
เวลา 8.30 – 16.30 น.
22 พฤษภาคม 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
25 สิิงหาคม 2564
เวลา 8.30 – 16.30 น.
25 กัันยายน 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
1 ก.ย. – 30 ธ.ค. 64
25 ธัันวาคม 64
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ก.พ. – มีี.ค. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ย. - ธ.ค. 64
พ.ย. - ธ.ค. 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
กุุมภาพัันธ์์ 64
มีีนาคม 64
มีีนาคม 64
เมษายน 64

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. แบบบัันทึึกการปฏิิบัติ
ั ิงาน
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
(๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

๗.๑ ข้้อมููลสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน
ปฏิิบััติิงาน ณ เขต/อำำ�เภอ...................................................................แขวง/ตำำ�บล.............................................................
	จัังหวััด..................................................................................................................................................................................
๗.๒ ขอบข่่ายงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

๗.๓ ใบลงเวลาประจำำ�วััน
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
       (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

มบส ๑

ชื่่�อ-นามสกุุล...................................................................รหััสประจำำ�ตััว..................................................................
	ตำำ�แหน่่งงาน...........................................................................................................................................................
ปฏิิบััติิงาน ณ .........................................................................................................................................................

18

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๔ แบบรายงานการปฏิิบัติั ิงานของผู้้�รัับจ้้างงาน ประจำำ�เดืือน............................................
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
       (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

มบส ๒

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
	ตำำ�บล/แขวง............................................................................ อำำ�เภอ/เขต...........................................................
รายงาน ณ วัันที่่� .......... เดืือน................................................พ.ศ. ...........................
๑. ชื่่�อ-นามสกุุล......................................................................รหััสประจำำ�ตััว..................................................................
๒. รายละเอีียดการปฏิิบัติั ิงานประจำำ�เดืือน.....................................................................................................................
ผลการปฏิิบััติิงาน
ลำำ�ดัับ
หมายเหตุุ
รายละเอีียดการปฏิิบััติิงาน
ต่ำำ��กว่่า ตามแผน สููงกว่่า
แผน
แผน

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
๓. การฝึึกอบรมทัักษะต่่างๆ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
๔. สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
๕. แผนปฏิิบััติิงานต่่อไป
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ขอรัับรองว่่าได้้ปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวข้้างต้้นในเดืือน..........................................พ.ศ.................จริิงทุุกประการ
ลงชื่่�อ.................................................................................		 ลงชื่่�อ.................................................................................		
(.........................................................) 		
(.........................................................)
ผู้้�ควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
		
ผู้้�รัับจ้้าง
วัันที่่�....................................................................................
วัันที่่.� ................................................................................		
19

โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

๗.๕ รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจำำ�เดืือน...............................................................
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
       (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

มบส ๓

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
	ตำำ�บล/แขวง............................................................................ อำำ�เภอ/เขต...........................................................
รายงาน ณ วัันที่่� .......... เดืือน................................................พ.ศ. ...........................
ชื่่�อ-นามสกุุล...........................................................................รหััสประจำำ�ตััว..................................................................
๑. ผลการปฏิิบััติิงาน
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
๒. ประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
๓. ปััญหา/อุุปสรรค และแนวทางการแก้้ไขปััญหา (ถ้้ามีี)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
๔. รููปภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ขอรัับรองว่่าได้้ปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวข้้างต้้นในเดืือน..........................................พ.ศ.................จริิงทุุกประการ
ลงชื่่�อ.................................................................................		 ลงชื่่�อ.................................................................................		
(.........................................................) 		
(.........................................................)
		
ผู้้�รัับจ้้าง
ผู้้�ควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
วัันที่่�....................................................................................
วัันที่่.� ................................................................................		
20

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. การบัันทึึกผลการทำำ�งานของผู้้รั� ับจ้้างงาน
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
(๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

21

โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

22

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

23

โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ (๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำ�ำ บล)

24

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๙. ขั้้�นตอนการเข้้าใช้้งานเว็็บไซต์์ไทยมู๊๊�ก
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
(๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)
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๑๐. แนวทางการประเมิิน
แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
(๑ ตำำ�บล ๑ มหาวิิทยาลััย / มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล)

ชื่่�อผู้้�รับั การประเมิิน…………………………………………………………………………………………………………………….………………….……
ตำำ�แหน่่ง………………………………….……..………….สถานที่่ป� ฏิิบััติงิ าน..…………….………….................................……………….……
เริ่่ม� ปฏิิบัติั งิ านตั้้�งแต่่………………………………….……..…………..…ถึึง.................................…………………………….……………….……
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
๑…………………………………………….………...……………………………………………………………………………………………………….…….
๒…………………..........………………..……………………………………………..…………………………………………………………………….……
๓……………………..……………………………………………………………….……………………………………………………………………….……..
ผลสััมฤทธิ์์�ของงานที่่�ปฏิิบััติิได้้
๑…………………………………………….………...……………………………………………………………………………………………………….…….
๒…………………..........………………..……………………………………………..…………………………………………………………………….……
๓……………………..……………………………………………………………….……………………………………………………………………….……..
ตอนที่่�  ๑  การประเมิิน
๑.๑ การประเมิิน
๑) ให้้คะแนนประเมิินทั้้�งผลงานและคุุณลัักษณะในการปฏิิบััติิงาน
๒) หากประสงค์์จะประเมิินเรื่่�องใดเพิ่่�มขึ้้�น ให้้ระบุุเรื่่�องที่่�จะประเมิินในองค์์ประกอบอื่่�น ๆ
หััวข้้อ
รายการประเมิิน
๑ ผลงาน (คะแนนเต็็ม 100)
1.1 ปริิมาณผลงาน
(พิิจารณาจากปริิมาณผลงานเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย ข้้อตกลง หรืือ
มาตรฐานของงาน)
1.2 คุุณภาพของงาน
(พิิจารณาจากความถููกต้้อง ความครบถ้้วน ความสมบููรณ์์ และความ
ประณีีต หรืือคุุณภาพอื่่�น ๆ)
1.3 ความทัันเวลา
(พิิจารณาจากเวลาที่่�ใช้้ปฏิิบััติิงานเปรีียบเทีียบกัับเวลาที่่กำ� ำ�หนดไว้้สำำ�หรัับ
การปฏิิบััติิงาน หรืือภารกิิจนั้้�น ๆ)

คะแนนเต็็ม

คะแนนประเมิิน
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หััวข้้อ

๒

42

รายการประเมิิน
1.4 ความคุ้้�มค่่าของการใช้้ทรััพยากร
(พิิจารณาจากความสััมพัันธ์์ระหว่่างทรััพยากรที่่�ใช้้กัับผลผลิิตของงาน
หรืือโครงการ)
1.5 ผลสััมฤทธิ์์�ของงานที่่�ปฏิิบัติั ิได้้
(พิิจารณาจากผลผลิิต หรืือผลลััพธ์์ของผลงานเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย
หรืือวััตถุุประสงค์์ของงาน)
1.6 องค์์ประกอบอื่่�น ๆ
1)…………………………………..
2)…………………………………..
รวมคะแนนด้้านผลงาน
คุุณลัักษณะการปฏิิบััติิงาน (คะแนนเต็็ม 100)
2.1 ความสามารถ และความอุุตสาหะในการปฏิิบัติั ิงาน
(พิิจารณาจากความรอบรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับงานในหน้้าที่่� งานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งความขยััน
หมั่่�นเพีียร ตั้้�งใจทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จโดยไม่่ย่่อท้้อต่่อปััญหาและอุุปสรรค)
2.2 การรัักษาวิินััย และปฏิิบััติิตนเหมาะสมกัับการทำำ�งาน
(พิิจารณาจากการปฏิิบััติิตนตามระเบีียบแบบแผนของทางราชการ
ปฏิิบััติิตนเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการเคารพกฎระเบีียบต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
การปฏิิบััติติ นอยู่่�ในกรอบจรรยาบรรณ และค่่านิิยมของหน่่วยงาน)
๒.3 ความรัับผิิดชอบ
(พิิจารณาจากการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายโดยเต็็มใจ
มุ่่�งมั่่�นทำำ�งานให้้สำ�ำ เร็็จลุุล่่วง และยอมรัับผลที่่�เกิิดจากการทำำ�งาน)
2.4 ความร่่วมมืือ
(พิิจารณาจากความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างเหมาะสม
อัันเป็็นผลทำำ�ให้้งานลุุล่่วงไปด้้วยดีี)
2.5 สภาพการปฏิิบััติิงาน
(พิิจารณาจากการตรงต่่อเวลา การลาหยุุดงาน การขาดงาน)
2.6 การวางแผน
(พิิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์์ การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
กำำ�หนดเป้้าหมายและวิิธีีปฏิิบััติิงานให้้เหมาะสม)
2.7 ความคิิดริิเริ่่�ม
(พิิจารณาจากความสามารถในการคิิดริิเริ่่�ม ปรัับปรุุงงานให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิมรวมทั้้�งมีีความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
มาใช้้ประโยชน์์ต่่อองค์์กร)

คะแนนเต็็ม

คะแนนประเมิิน
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หััวข้้อ

รายการประเมิิน

คะแนนเต็็ม

คะแนนประเมิิน

2.8 คุุณลัักษณะอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
1)…………………………………………..
2)……………………………….………….
รวมคะแนนด้้านคุุณลัักษณะการปฏิิบัติั ิงาน
๑.๒  สรุุปผลการประเมิิน
สรุุปผลการประเมิิน
คะแนนรวมที่่�ได้้รัับ
สััดส่่วนคะแนน (%)
(1)
(2)
60
40
100

องค์์ประกอบการประเมิิน
 ผลงาน
คุุณลัักษณะการปฏิิบัติั ิงาน
รวม

รวมคะแนน
(1) X (2)

ระดัับผลการประเมิิน
				

	ดีีเด่่น

				

เป็็นที่่�ยอมรัับได้้

		ต้้องปรัับปรุุง

80 – 100%
50 – 69%
0 – 49%

ตอนที่่�  ๒  ความเห็็นของผู้้�ประเมิินชั้้�นต้้น
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
				
				

ลงชื่่�อ……………..………………………….…….......
(…………..…………….……………………………)
ตำำ�แหน่่ง…………………………….………………....
วัันที่่� …………………………………….………….......
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ตอนที่่�  ๓  ความเห็็นของผู้้�ประเมิินเหนืือขึ้้�นไปอีีกชั้้�นหนึ่่�ง
(     ) เห็็นด้้วยกัับการประเมิินข้้างต้้น
(     ) มีีความเห็็นแตกต่่างจากการประเมิินข้้างต้้น ดัังนี้้�
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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๑๑. ช่่องทางการติิดต่่อประสานงานให้้คำำ�ปรึึกษา
คณะกรรมการ จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
ที่่�
พื้้�นที่่�
1 เขตธนบุุรีี แขวงบางยี่่�เรืือ
2 เขตธนบุุรีี แขวงสำำ�เหร่่
3 เขตธนบุุรีี แขวงหิิรััญรููจีี
4 เขตตลิ่่�งชััน แขวงคลองชัักพระ
5 เขตตลิ่่�งชััน แขวงฉิิมพลีี
6 เขตตลิ่่�งชััน แขวงตลิ่่�งชััน
7 เขตตลิ่่�งชััน แขวงบางเชืือกหนััง
8 เขตตลิ่่�งชััน แขวงบางพรม
9 เขตตลิ่่�งชััน แขวงบางระมาด
คณะกรรมการ จัังหวััดสมุุทรสาคร
ที่่�
พื้้�นที่่�
1๐ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลกาหลง
๑๑ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลโกรกกราก
๑๒ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลคอกกระบืือ
๑๓ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลโคกขาม
๑๔ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลชััยมงคล
๑๕ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลท่่าจีีน
๑๖ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบางกระเจ้้า
๑๗ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบางโทรััด
๑๘ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบางน้ำำ��จืืด
๑๙ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบ้้านเกาะ
๒๐ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
๒๑ อำำ�เภอเมืือง ตำำ�บลบ้้านบ่่อ
๒๒ อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลเกษตร
พััฒนา

ชื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบ
อาจารย์์ศัักดา เซะวิิเศษ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จุุฬาลัักษณ์์ จารุุจุุฑารััตน์์
อาจารย์์กััลยา ธนาสิินธ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อมรรััตน์์ คำำ�บุุญ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รุ่่�งลัักษณ์์ แก้้ววิิเชีียร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.หนึ่่�งฤทััย เอกธรรมทััศน์์
อาจารย์์ณิิชาภา แก้้วประดัับ
ดร.สุุรศัักดิ์์� เครืือหงษ์์
อาจารย์์นวพร หงส์์พัันธ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธนภััทร เตชาภิิรมย์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วชิิรศัักดิ์์� เขีียนวงศ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อาทิิตยา สามณฑา
อาจารย์์กรกช วนกรกุุล

เบอร์์โทร
081-450-0710
086-663-5744
095-247-6777
091-721-7638
095-328-9541
083-208-8206
081-400-3162
081-778-2994
081-470-9931
081-290-3278
063-665-4596
086-525-1998
096-412-6915

ชื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบ
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุริิยา พัันธ์์โกศล
อาจารย์์นทวีีร์์ ไชยจำำ�
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สรรพััชญ์์ เจีียระนานนท์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จิิตพิสุิ ทธิ์์�
ุ วิิมุุตติิปััญญา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นเรศ นิิภากรพัันธ์์
อาจารย์์กวิินชััย ต้้องตรงทรััพย์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ณุุศณีี มีีแก้้วกุุญชร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นพณััช พวงมาลีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.อารีีวรรณ เอี่่�ยมสะอาด
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เพ็็ญแข รุ่่�งเรืือง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุนทรีียา กาละวงศ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นพนัันต์์ เมืืองเหนืือ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พรชััย พรหฤทััย

เบอร์์โทร
085-777-7301
096-880-0452
083-893-7555
082-808-6032
085-825-5618
084-670-5614
081-948-7715
082-494-8111
099-353-6249
086-108-7145
081-766-5986
086-265-1935
089-521-6527
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คณะกรรมการ จัังหวััดสมุุทรสาคร (ต่่อ)
ที่่�
พื้้�นที่่�
23 อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลคลองตััน
24 อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลเจ็็ดริ้้�ว
25 อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลบ้้านแพ้้ว
26
27
28
29
30

อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลยกกระบััตร
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลโรงเข้้
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลสวนส้้ม
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลหนองบััว
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว
ตำำ�บลหนองสองห้้อง

31
32
33
34
35

ชื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบ
รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิเชีียร อิินทรสมพัันธ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรัันย์์ดิิษฐ์์ เบญจพงศ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พรทิิพย์์ เหลีียวตระกููล
อาจารย์์ชัชนั
ั ันท์์ อิินเอี่่�ยม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุรพงษ์์ บ้้านไกรทอง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิติ ยา มณีีวงศ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วรรณภร ศิิริิพละ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตั้้�งปณิิธาน อารีีย์์
อาจารย์์ประสงค์์ ผ่่องภิิรมย์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.ปรเมษฐ์์ บุุญศรีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิริิ ิรักษ์
ั ์ ศรีีเสวก
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ราชนิิรัันดร์์ ดวงชััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิงห์์ สิิงห์์ขจร
รองศาสตราจารย์์ ดร.พนอเนื่่�อง สุุทััศน์์ ณ อยุุธยา
อาจารย์์จิิราภรณ์์ กิิจเจริิญ
อาจารย์์ประจัักษ์์ บุุญภัักดีี

อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลหลัักสอง
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลหลัักสาม
อำำ�เภอบ้้านแพ้้ว ตำำ�บลอำำ�แพง
อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน ตำำ�บลท่่าไม้้
อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน ตำำ�บลตลาด
กระทุ่่�มแบน
36 อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน ตำำ�บลดอนไก่่ดีี ดร.ธิิดาธิิป หารชุุมพล
คณะกรรมการ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
ที่่� พื้้�นที่่�
37 อำำ�เภออู่่�ทอง ตำำ�บลบ้้านโข้้ง
38 อำำ�เภออู่่�ทอง ตำำ�บลสะพัังลาน
39 อำำ�เภออู่่�ทอง ตำำ�บลสระยายโสม
40 อำำ�เภออู่่�ทอง ตำำ�บลอู่่�ทอง
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ชื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปณิิตา แจ้้ดนาลาว
ดร.สุุภาภรณ์์ คางคำำ�
ดร.ธนเดช สอนสะอาด
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุปราณีี ศิิริิสวััสดิ์์�ชััย
รองศาสตราจารย์์สายััณ พุุทธลา
อาจารย์์นฏกร สิิริิมงคลกาล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พีีรวััจน์์ มีีสุุข
ดร.ชััยวััฒน์์ สุุวรรณอ่่อน

เบอร์์โทร
086-374-9640
081-869-1162
081-269-2747
086-9799069
086-363-7307
081-734-9501
081-842-9913
086-3342508
085-120-5081
085-0718-587
063-789-3566
092-251-2192
086-757-7760
063-642-9264
081-627-9043
096-689-2980
092-272-5549

เบอร์์โทร
081-905-6832
089-161-3856
088-014-3555
063-592-2291
089-893-3042
062-247-8242
084-496-4448
081-6391985

มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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