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คำาน่ำา

มหัาวิที่ยาลยัราชื่ภฏัิบัา้นสมเดจ็ำเจำา้พระยาไดร้บัักุารจำดัสรรงบัประมาณในกุารจำดัที่ำาโครงกุารยกุระดบััเศรษฐกุจิำและ

สงัคมรายตัำาบัลแบับับูัรณากุาร (๑ ตัำาบัล ๑ มหัาวทิี่ยาลัย / มหัาวทิี่ยาลัยสู�ตัำาบัล) ประจำำาปง่บัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำากุกุระที่รวง

กุารอุดมศึกุษา วิที่ยาศาสตัร์ วิจำัย และนวัตักุรรม เพ่�อยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุาร โดยม่มหัาวิที่ยาลัย

เป็นหัน�วยบัูรณากุารโครงกุาร (System Integrator) และจำ้างนักุศึกุษา บััณฑิตัจำบัใหัม� และประชื่าชื่นที่ั�วไป จำำานวน ๘๐๐ อัตัรา 

ครอบัคลมุพ้่นที่่�เขตัธนบุัรแ่ละเขตัตัลิ�งชัื่น กุรงุเที่พมหัานคร อำาเภอเม่องสมทุี่รสาคร อำาเภอบ้ัานแพว้ และอำาเภอกุระทุี่�มแบัน จัำงหัวดั

สมทุี่รสาคร และอำาเภออู�ที่อง จำงัหัวดัสพุรรณบัรุ ่เพ่�อร�วมพฒันาพ่น้ที่่� ฟ่น้ฟเูศรษฐกุจิำและสงัคมที่่�ม่ความครอบัคลมุในประเดน็ตั�างๆ

ตัามปัญหัาและความตั้องกุารของชืุ่มชื่น เกุิดกุารพัฒนาที่ักุษะในกุารเสริมสร้างอาชื่่พใหัม�ในชืุ่มชื่น และเกุิดกุารจำัดที่ำาข้อมูลขนาด

ใหัญ�ของชืุ่มชื่น (Community Big Data)

 ในกุารน่้ที่างมหัาวิที่ยาลัยราชื่ภัฏิบั้านสมเด็จำเจำ้าพระยาจำึงได้จำัดที่ำา “คู�ม่อกุารที่ำางาน” เพ่�อเป็นแนวที่างใน 

กุารปฏิิบััตัิงานในพ้่นที่่�เขตัธนบุัร่และเขตัตัลิ�งชัื่น กุรุงเที่พมหัานคร อำาเภอเม่องสมุที่รสาคร อำาเภอบ้ัานแพ้ว อำาเภอกุระทุี่�มแบัน 

จำังหัวัดสมุที่รสาคร และอำาเภออู�ที่อง จำังหัวัดสุพรรณบัุร่ ระหัว�างเด่อนกุุมภาพันธ์ถึงเด่อนธันวาคม ๒๕๖๔
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๑. หลัักการแลัะเหตุุผลั
 ตัามมติัคณะรัฐมนตัร่เม่�อวันท่ี่� 6 ตุัลาคม 2563 เห็ันชื่อบัให้ักุระที่รวงกุารอุดมศึกุษา วิที่ยาศาสตัร์ วิจัำยและนวัตักุรรม 

โดยสำานักุงานปลดักุระที่รวงกุารอดุมศึกุษา วิที่ยาศาสตัร ์วิจัำยและนวตัักุรรมดำาเนนิโครงกุารยกุระดบััเศรษฐกุจิำและสงัคมรายตัำาบัล

แบับับูัรณากุาร (1 ตัำาบัล 1 มหัาวิที่ยาลัย / มหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล) ซึึ่�งม่วัตัถุประสงค์เพ่�อยกุระดับัเศรษฐกิุจำและสังคมรายตัำาบัล

แบับับูัรณากุาร โดยม่มหัาวิที่ยาลัยในพ้่นท่ี่�เป็นหัน่วยบูัรณากุารโครงกุาร (System Integrator) และจ้ำางนักุศึกุษา บััณฑิตัจำบัใหัม่ 

และประชื่าชื่นทัี่�วไป จำำานวน 60,000 อัตัรา ในกุารน้่มหัาวิที่ยาลัยราชื่ภัฏิบ้ัานสมเด็จำเจ้ำาพระยาได้รับักุารจัำดสรรงบัประมาณใน

กุารจัำดที่ำาโครงกุารดังกุล่าว เพ่�อยกุระดับัเศรษฐกิุจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับูัรณากุารครอบัคลุมพ้่นท่ี่�เขตัธนบุัร่และเขตัตัลิ�งชัื่น 

กุรุงเที่พมหัานคร อำาเภอเม่องสมุที่รสาคร อำาเภอบ้ัานแพ้ว และอำาเภอกุระทุ่ี่มแบัน จัำงหัวัดสมุที่รสาคร และอำาเภออู่ที่อง จัำงหัวัด

สุพรรณบัรุ่ โดยกุารจ้ำางนักุศึกุษา บััณฑติัจำบัใหัม ่และประชื่าชื่นทัี่�วไป จำำานวน ๘๐๐ อัตัรา เพ่�อร่วมพัฒนาพ้่นท่ี่� ฟ้�นฟูเศรษฐกุจิำและ

สังคมท่ี่�ม่ความครอบัคลุมในประเด็นต่ัางๆ ตัามปัญหัาและความต้ัองกุารของชุื่มชื่น เกิุดกุารพัฒนาทัี่กุษะในกุารเสริมสร้างอาช่ื่พ

ใหัม่ในชุื่มชื่น และเกิุดกุารจัำดที่ำาข้อมูลขนาดใหัญ่ของชุื่มชื่น (Community Big Data)

๒. วััตุถุุประสงค์์
 ๑) เพ่�อรองรับัประชื่าชื่นผูู้้ว่างงานจำากุสถานกุารณ์กุารระบัาดของโรคติัดเช้่ื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ๒) เพ่�อเสริมศักุยภาพให้ักัุบักุำาลังแรงงานสมัยใหัม่ และส่งเสริมพัฒนาทัี่กุษะกุารที่ำางานในด้านต่ัาง ๆ ให้ัแกุ่แรงงาน

 ๓) เพ่�อให้ัประชื่าชื่นได้รับักุารพัฒนาทัี่กุษะท่ี่�จำำาเป็นสำาหัรับัอาช่ื่พในอนาคตั

๓. พ้ื้�นท่ี่�ปฏิิบััติุงาน
 จำำานวน ๔๐ ตัำาบัล ดังน้่

 ๑) กุรุงเที่พมหัานคร   เขตัธนบุัร่   แขวงบัางย่�เร่อ แขวงสำาเหัร่ แขวงหิัรัญรูจ่ำ

                                          เขตัตัลิ�งชัื่น  แขวงคลองชัื่กุพระ แขวงฉิิมพล่ แขวงตัลิ�งชัื่น 

      แขวงบัางเช่ื่อกุหันัง แขวงบัางพรม แขวงบัางระมาด

 ๒) จัำงหัวัดสมุที่รสาคร   อำาเภอเม่องสมุที่รสาคร 

      ตั.กุาหัลง ตั.โกุรกุกุรากุ ตั.คอกุกุระบ่ัอ ตั.โคกุขาม 

      ตั.ชัื่ยมงคล ตั.ท่ี่าจ่ำน ตั.บัางกุระเจ้ำา ตั.บัางโที่รัด 

      ตั.บัางนำ้าจ่ำด ตั.บ้ัานเกุาะ ตั.บัางหัญ้าแพรกุ ตั.บ้ัานบ่ัอ 

    อำาเภอบ้ัานแพ้ว  

      ตั.เกุษตัรพัฒนา ตั.คลองตััน ตั.เจ็ำดร้ิว ตั.บ้ัานแพ้ว 

      ตั.ยกุกุระบััตัร ตั.โรงเข้ ตั.สวนส้ม ตั.หันองบััว 

      ตั.หันองสองห้ัอง ตั.หัลักุสอง ตั.หัลักุสาม ตั.อำาแพง 

    อำาเภอกุระทุ่ี่มแบัน 

      ตั.ท่ี่าไม้  ตั.ตัลาดกุระทุ่ี่มแบัน ตั.ดอนไกุ่ด่ 

 ๓) จัำงหัวัดสุพรรณบุัร่ อำาเภออู่ที่อง  

      ตั.บ้ัานโข้ง ตั.สระพังลาน ตั.สระยายโสม ตั.อู่ที่อง 
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๔. แนวัที่างการบัริหารโค์รงการ 
  ๔.๑ โครงสร้างกุารบัริหัาร
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  ๔.๒ กุระบัวนกุารดำาเนินงาน
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  ๔.๓ กุระบัวนกุารเบิักุจ่ำายค่าจ้ำาง
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๕. ลัักษณะงาน ตุำาแหน่งงาน แลัะขอบัเขตุการที่ำางาน 
	 	๕.๑	งานวิิเคราะห์์ข้้อมููล	(Data	Analytics)	

          ๕.๑.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�จัำดที่ำาข้อมูลและฐานข้อมูลชุื่มชื่น

							นักศึึกษา			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล	ค่าจ้ำาง	๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• บันัทึี่กุข้อมลูท้ัี่งรปูแบับัเอกุสารและอเิลก็ุที่รอนกิุส์ที่่�ได้จำากุกุารจัำดเก็ุบัข้อมลูของโครงกุารพฒันาตัำาบัล

แบับับูัรณากุารของกุระที่รวงมหัาดไที่ย

• จำัดเกุ็บัข้อมูล Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ตัามมิตัิตั่าง ๆ 

• จำัดที่ำาฐานข้อมูลชืุ่มชื่น/พ่้นที่่�ที่่�รับัผู้ิดชื่อบั

• จำัดเกุ็บัเอกุสารข้อมูลชืุ่มชื่น

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

 

          ๕.๑.๒ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�กุารวิเคราะห์ัข้อมูล (Data Analytics)

      	บัณฑิิต			(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• รวบัรวมและวิเคราะหั์ข้อมูลที่่�ได้จำากุกุารจำัดเกุ็บัข้อมูลของโครงกุารพัฒนาตัำาบัลแบับับัูรณากุารของ

กุระที่รวงมหัาดไที่ย

• จำัดเกุ็บัข้อมูล Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ตัามมิตัิตั่าง ๆ 

• วิเคราะหั์ข้อมูลชืุ่มชื่น/พ่้นที่่�ที่่�รับัผู้ิดชื่อบั

• จำัดที่ำารายงานผู้ลกุารวิเคราะหั์ข้อมูลชืุ่มชื่น/พ่้นที่่�ที่่�รับัผู้ิดชื่อบั

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

	 	๕.๒	งานเฝ้้าระวัิง	ประสานงานและติดืตามูข้้อมููลสถานการณ์การระบาดืข้อง	COVID-19	และโรคระบาดืให์มู่	ร่วิมู

กับ	ศูึนย์์บริห์ารสถานการณ์โควิิดื	–	19	(ศึบค.)

          ๕.๒.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�เฝ้้าระวัง ประสานงานและติัดตัามข้อมูลสถานกุารณ์กุารระบัาดของ COVID-19 และ 

โรคระบัาดใหัม่   

							บัณฑิิต			(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประสานงานและตัิดตัามข้อมูลสถานกุารณ์กุารระบัาดของ COVID-19 และโรคระบัาดใหัม่ ร่วมกุับั 

ศูนย์บัริหัารสถานกุารณ์โควิด – 19 (ศบัค.)

• จำัดที่ำาข้อมูลแนวที่างกุารปฏิิบััตัิด้านกุารเฝ้้าระวังกุารระบัาดของ COVID-19 และโรคระบัาดใหัม่

• จำัดที่ำารายงานผู้ลกุารเฝ้้าระวัง ประสานงานและตัิดตัามข้อมูลสถานกุารณ์กุารระบัาดของ COVID-19 

และโรคระบัาดใหัม่ในพ้่นท่ี่�ท่ี่�รับัผิู้ดชื่อบั

• จำัดที่ำาส่�อประชื่าสัมพันธ์ในมิติัตั่าง ๆ ของกุารระบัาดของ COVID-19  และโรคระบัาดใหัม่ในพ้่นที่่� 

ท่ี่�รับัผิู้ดชื่อบั



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำำาบล ๑ มหาวิิทยาลัย / มหาวิิทยาลัยสูั�ตำำาบล)

6

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

						ประชาชน			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล	ค่าจ้ำาง	๙,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• เฝ้้าระวังประจำำาจำุดคัดกุรอง COVID-19 ในพ่้นที่่�ที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

• ประชื่าสัมพันธ์ข้อมูลกุารระบัาดของ  COVID-19 ในพ่้นที่่�รับัผู้ิดชื่อบั

• ประสานงานและร่วมวางแผู้นงานเพ่�อป้องกุันกุารระบัาดของ  COVID-19

• จำัดที่ำารายงานผู้ลกุารเฝ้้าระวัง ประสานงานและตัิดตัามข้อมูลสถานกุารณ์กุารระบัาดของ COVID-19 

และโรคระบัาดใหัม่ในพ้่นท่ี่�ท่ี่�รับัผิู้ดชื่อบั

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

	 	๕.๓	งานจัำดืทำาข้้อมููลราชการในพืื้�นท่�เป็นข้้อมููลอิเล็กทรอนิกส์	(Digitalizing	Government	Data)	ร่วิมูกับ	สำานักงาน

คณะกรรมูการพัื้ฒนาระบบราชการ	(กพื้ร.)

          ๕.๓.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�จัำดที่ำาข้อมูลราชื่กุารในพ้่นท่ี่�เป็นข้อมูลอิเล็กุที่รอนิกุส์

						บัณฑิิต			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• จำัดที่ำาข้อมูลราชื่กุารในพ่้นที่่�เป็นข้อมูลอิเล็กุที่รอนิกุส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกุับั 

สำานักุงานคณะกุรรมกุารพัฒนาระบับัราชื่กุาร (กุพร.)

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

	 	๕.๔	งานพัื้ฒนาสัมูมูาช่พื้และสร้างอาช่พื้ให์มู่	(การย์กระดัืบสินค้า	OTOP/อาช่พื้อื�นๆ)	การสร้างและพัื้ฒนา	Creative	

Economy	(การย์กระดัืบการท่องเท่�ย์วิ)	การนำาองค์ควิามูรู้ไปช่วิย์บริการชุมูชน	(Health	Care/เทคโนโลย่์ด้ืานต่างๆ)	และ

การส่งเสริมูด้ืานสิ�งแวิดืล้อมู/	Circular	Economy	(การเพิื้�มูราย์ได้ืห์มุูนเว่ิย์นให้์แก่ชุมูชน)

          ๕.๔.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�พัฒนาศักุยภาพและยกุระดับัสินค้า OTOP/กุารท่ี่องเท่ี่�ยว/สิ�งแวดล้อม

						นักศึึกษา		(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอย่ดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชื่มุชื่น ประสานงานกุบััชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น

 เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาสัมมาช่ื่พและสร้างอาช่ื่พใหัม่

• รวบัรวมข้อมูลที่รัพยากุรในทีุ่กุมิตัิของชืุ่มชื่น เชื่่น ที่รัพยากุรธรรมชื่าตัิ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่้อง

ถิ�น สินค้าชุื่มชื่น นวัตักุรรมชุื่มชื่น  เป็นต้ัน

• สบ่ัค้นข้อมลูแนวที่างกุารพฒันาสัมมาชื่พ่และสร้างอาชื่พ่ใหัม่ (กุารยกุระดับัสินค้า OTOP/อาชื่พ่อ่�นๆ) 

กุารสร้างและพัฒนา Creative Economy (กุารยกุระดับักุารท่ี่องเท่ี่�ยว) กุารนำาองค์ความรู้ไปช่ื่วยบัรกิุาร

ชุื่มชื่น (Health Care/เที่คโนโลยด้่านต่ัางๆ) และกุารส่งเสริมด้านสิ�งแวดล้อม/ Circular Economy  

(กุารเพิ�มรายได้หัมุนเว่ยนให้ัแกุ่ชุื่มชื่น)

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       



มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้าพระยา ประจำาปีงบ้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital 

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

						บัณฑิิต			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอย่ดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชื่มุชื่น ประสานงานกุบััชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น

 เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาสัมมาช่ื่พและสร้างอาช่ื่พใหัม่

• รวบัรวม วิเคราะหั์ และจำัดที่ำารายงานข้อมูลที่รัพยากุรในทีุ่กุมิตัิของชืุ่มชื่น เชื่่น ที่รัพยากุรธรรมชื่าตัิ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น สินค้าชุื่มชื่น นวัตักุรรมชุื่มชื่น  เป็นต้ัน

• ส่บัค้นข้อมูลและวิเคราะหั์ความเป็นไปได้ในกุารพัฒนาสัมมาชื่่พและสร้างอาชื่่พใหัม่ (กุารยกุระดับั

สินค้า OTOP/อาช่ื่พอ่�นๆ) กุารสร้างและพัฒนา Creative Economy (กุารยกุระดับักุารท่ี่องเท่ี่�ยว) 

กุารนำาองค์ความรู้ไปช่ื่วยบัริกุารชุื่มชื่น (Health Care/เที่คโนโลย่ด้านต่ัางๆ) และกุารส่งเสริมด้าน 

สิ�งแวดล้อม/ Circular Economy (กุารเพิ�มรายได้หัมุนเว่ยนให้ัแกุ่ชุื่มชื่น) ตัามบัริบัที่ชุื่มชื่น

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

						ประชาชน			(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล	ค่าจ้ำาง	๙,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสัมพันธ์และประสานงานกุารดำาเนินโครงกุารตั่อชืุ่มชื่น เกุ่�ยวกุับักุารพัฒนาสัมมาชื่่พและสร้าง

อาช่ื่พใหัม่

• เตัรย่มความพร้อมในกุารดำาเนนิงาน เช่ื่น สถานท่ี่� เอกุสาร เพ่�อให้ับัรรลุตัามวตััถุประสงค์ของกุจิำกุรรม

• รวบัรวมและส่บัค้นข้อมูลที่รัพยากุรในทีุ่กุมิตัิของชืุ่มชื่น เชื่่น ที่รัพยากุรธรรมชื่าตัิ ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น สินค้าชุื่มชื่น นวัตักุรรมชุื่มชื่น  เป็นต้ัน

• วางแผู้นและดำาเนินกุารพัฒนาสัมมาชื่่พและสร้างอาชื่่พใหัม่ (กุารยกุระดับัสินค้า OTOP/อาชื่่พอ่�นๆ) 

กุารสร้างและพัฒนา Creative Economy (กุารยกุระดับักุารท่ี่องเท่ี่�ยว) กุารนำาองค์ความรู้ไปช่ื่วยบัรกิุาร

ชุื่มชื่น (Health Care/เที่คโนโลยด้่านต่ัางๆ) และกุารส่งเสริมด้านสิ�งแวดล้อม/ Circular Economy  

(กุารเพิ�มรายได้หัมุนเว่ยนให้ัแกุ่ชุื่มชื่น) ตัามบัริบัที่ชุื่มชื่น

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

	 	๕.๕	งานพัื้ฒนาทักษะอาช่พื้ให์มู่จำากควิามูห์ลากห์ลาย์ทางช่วิภาพื้และควิามูห์ลากห์ลาย์ทางวัิฒนธรรมูข้องชุมูชน

          ๕.๕.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�พัฒนาทัี่กุษะอาช่ื่พใหัม่

						นักศึึกษา		(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอ่ยดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชุื่มชื่น ประสานงานกัุบัชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น 

เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาทัี่กุษะอาช่ื่พใหัม่จำากุความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุหัลายที่างวัฒนธรรม

ของชุื่มชื่น

• รวบัรวมข้อมลูความหัลากุหัลายที่างชื่ว่ภาพและความหัลากุหัลายที่างวัฒนธรรมของชื่มุชื่น



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำำาบล ๑ มหาวิิทยาลัย / มหาวิิทยาลัยสูั�ตำำาบล)
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• ส่บัค้นข้อมูลแนวที่างกุารพัฒนาที่ักุษะอาชื่่พใหัม่ตัามความตั้องกุารของชืุ่มชื่นโดยเน้นกุารบัูรณากุาร

องค์ความรู้ เที่คโนโลย่และนวัตักุรรมตัามบัริบัที่ของชุื่มชื่น/พ้่นท่ี่�ท่ี่�ได้รับัมอบัหัมาย

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

						บัณฑิิต			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอย่ดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชื่มุชื่น ประสานงานกุบััชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น

เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาทัี่กุษะอาช่ื่พใหัม่จำากุความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุหัลายที่าง

วัฒนธรรมของชุื่มชื่น

• รวบัรวมข้อมูลความหัลากุหัลายที่างชื่่วภาพและความหัลากุหัลายที่างวัฒนธรรมของชืุ่มชื่น

• ส่บัค้นข้อมูลแนวที่างกุารพัฒนาที่ักุษะอาชื่่พใหัม่ตัามความตั้องกุารของชืุ่มชื่นโดยเน้นกุารบัูรณากุาร

องค์ความรู้ เที่คโนโลย่และนวัตักุรรม กัุบัความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุหัลายที่าง

วัฒนธรรมของชุื่มชื่น

• จำัดที่ำาเอกุสารราชื่กุาร เอกุสารประกุอบักุารอบัรม และเอกุสารอ่�นๆ เพ่�อรองรับักุารดำาเนินกิุจำกุรรม

เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาทัี่กุษะอาช่ื่พใหัม่จำากุความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุหัลายที่าง

วัฒนธรรมของชุื่มชื่นเพ่�อให้ัเป็นไปตัามระเบ่ัยบัและกุระบัวนกุารดำาเนินงานของมหัาวิที่ยาลัย

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย

            ๕.๕.๒ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�บัริกุารชุื่มชื่น

						ประชาชน			(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล	ค่าจ้ำาง	๙,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอ่ยดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชุื่มชื่น ประสานงานกัุบัชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น 

เกุ่�ยวกัุบักุารพัฒนาทัี่กุษะอาช่ื่พใหัม่จำากุความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุหัลายที่างวัฒนธรรม

ของชุื่มชื่น

• รวบัรวมและส่บัค้นข้อมลูความหัลากุหัลายที่างชื่ว่ภาพและความหัลากุหัลายที่างวฒันธรรมของชุื่มชื่น

• ส่บัค้นข้อมูลและศึกุษาความเป็นไปได้หัร่อความพร้อมในกุารพัฒนาที่ักุษะอาชื่่พใหัม่ของชืุ่มชื่นที่่�เน้น

กุารบูัรณากุารองค์ความรู้ เที่คโนโลย่และนวัตักุรรม กัุบัความหัลากุหัลายที่างช่ื่วภาพและความหัลากุ

หัลายที่างวัฒนธรรมของชุื่มชื่น

• เตัรย่มความพร้อมในกุารดำาเนนิงาน เช่ื่น สถานท่ี่� เอกุสาร เพ่�อให้ับัรรลุตัามวตััถุประสงค์ของกิุจำกุรรม

• ร่วมดำาเนินกุิจำกุรรมยกุระดับัเศรษฐกุิจำและสังคมรายตัำาบัลแบับับัูรณากุารหัร่อมหัาวิที่ยาลัยสู่ตัำาบัล       

• เข้ารับักุารพัฒนาที่ักุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่ักุษะด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รับัมอบัหัมาย
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	๕.๖	งานถ่าย์ทอดืองค์ควิามูรู้	เทคโนโลย่์	นวัิตกรรมู	และภูมิูปัญญาท้องถิ�น	เพืื้�อการพัื้ฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมูในชุมูชน

          ๕.๖.๑ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�ประสานงานระดับัตัำาบัล

						ประชาชน			(จำำานวิน	๑	อัตรา/ตำาบล	ค่าจ้ำาง	๙,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประชื่าสมัพนัธ์รายละเอ่ยดกุารดำาเนนิโครงกุารต่ัอชุื่มชื่น ประสานงานกัุบัชื่มุชื่นและหัน่วยงานท้ี่องถิ�น 

เกุ่�ยวกัุบักุารถ่ายที่อดองค์ความรู้ เที่คโนโลย ่นวัตักุรรม และภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพัฒนาเศรษฐกิุจำ

และสังคมในชุื่มชื่น

• ประสานงานกุจิำกุรรมถ่ายที่อดองค์ความรู ้ เที่คโนโลย่ นวตัักุรรม และภูมปัิญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพฒันา 

เศรษฐกิุจำและสังคมในชุื่มชื่น กัุบัหัน่วยงานท้ัี่งภาครัฐและภาคเอกุชื่น

• ประสานงานและอำานวยความสะดวกุประชื่าชื่นในพ้่นที่่�ที่่�สนใจำเข้าร่วมกิุจำกุรรมกุารถ่ายที่อดองค์ความรู้ 

เที่คโนโลย ่นวัตักุรรม และภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพัฒนาเศรษฐกิุจำและสังคมในชุื่มชื่น

• เตัรย่มความพร้อมในกุารดำาเนนิงาน เช่ื่น สถานที่่� เอกุสาร เพ่�อให้ับัรรลตุัามวตััถปุระสงค์ของกิุจำกุรรม

• ร่วมดำาเนนิกุจิำกุรรมยกุระดบััเศรษฐกิุจำและสงัคมรายตัำาบัลแบับับัรูณากุารหัรอ่มหัาวทิี่ยาลยัสู่ตัำาบัล       

• เข้ารบัักุารพฒันาที่กัุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่กัุษะด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รบััมอบัหัมาย

          ๕.๖.๒ ตัำาแหัน่งเจ้ำาหัน้าท่ี่�ประสานงานระดับัมหัาวิที่ยาลัย

						บัณฑิิต			(จำำานวิน	๒	อัตรา/ตำาบล		ค่าจ้ำาง	๑๕,๐๐๐	บาท/เดืือน)

• ประสานงานหัน่วยงานที่ัง้ภาครฐัและภาคเอกุชื่นในกุารดำาเนนิกุจิำกุรรมกุารถ่ายที่อดองค์ความรู ้เที่คโนโลย่

 นวัตักุรรม และภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพัฒนาเศรษฐกิุจำและสังคมในชุื่มชื่น

• จำดัที่ำาเอกุสารราชื่กุาร เอกุสารประกุอบักุารอบัรม และเอกุสารอ่�นๆ เพ่�อรองรบัักุารดำาเนนิกุจิำกุรรมกุาร

ถ่ายที่อดองค์ความรู้ เที่คโนโลย ่นวัตักุรรม และภูมิปัญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพัฒนาเศรษฐกิุจำและสังคมใน

ชุื่มชื่น เพ่�อให้ัเป็นไปตัามระเบ่ัยบัและกุระบัวนกุารดำาเนินงานของมหัาวิที่ยาลัย

• ร่วมดำาเนินกุจิำกุรรมถ่ายที่อดองค์ความรู ้ เที่คโนโลย่ นวตัักุรรม และภมูปัิญญาท้ี่องถิ�น เพ่�อกุารพฒันา 

เศรษฐกิุจำและสังคมในชุื่มชื่น กัุบัหัน่วยงานท้ัี่งภาครัฐและภาคเอกุชื่น เพ่�อให้ับัรรลุตัามวัตัถุประสงค์ของ

กิุจำกุรรม

• ประสานงาน และที่ำางานร่วมกุบััหัน่วยงานภายในมหัาวทิี่ยาลยัตัามที่่�ได้รบััมอบัหัมาย

• ร่วมดำาเนนิกุจิำกุรรมยกุระดบััเศรษฐกิุจำและสงัคมรายตัำาบัลแบับับัรูณากุารหัรอ่มหัาวทิี่ยาลยัสู่ตัำาบัล       

• เข้ารบัักุารพฒันาที่กัุษะด้านกุารเงิน (Financial Literacy) ที่กัุษะด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ (Digital  

Literacy) ทัี่กุษะด้านภาษาอังกุฤษ (English  Literacy) และทัี่กุษะที่างสังคม (Social  Literacy)  

• งานอ่�น ๆ ตัามที่่�ได้รบััมอบัหัมาย
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๖. การฝึึกอบัรมพัื้ฒนาทัี่กษะผ้�รับัจ้�างงาน 
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ตารางการฝึ้กอบรมูพัื้ฒนาทักษะผูู้้รับจ้ำางงาน	

โครงการมูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล	(U
2
T)	มูห์าวิิทย์าลัย์ราชภัฏบ้านสมูเด็ืจำเจ้ำาพื้ระย์า

ประเภัทบัณฑิิตำ

ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

๑ ทักษะการเงิน	(Financial	Literacy)	 ๒๐

1) หัลักุปรัชื่ญาของเศรษฐกิุจำพอเพ่ยง ออนไลน์ / SET 2

มิ.ย. – กุ.ค. 64

2) ช่ื่วิตัด่ เริ�มต้ันท่ี่�กุารวางแผู้น ออนไลน์ / SET 2

3) คัมภ่ร์ 4 รู้ วางแผู้นด่ ช่ื่วิตัมั�นคง ออนไลน์ / SET 2

4) เตัร่ยมความพร้อม...สู่ที่างเล่อกุอาช่ื่พในฝั้น ออนไลน์ / SET 2

5) วางแผู้นสร้างเงินออม...เพ่�ออนาคตั ออนไลน์ / SET 2

6) วางแผู้นลดหัน้่ม่ออมสำาหัรับับััณฑิตัยุคใหัม่ ออนไลน์ / SET 2

7) Entrepreneurial Mindset ออนไลน์ / SET 1

8) Design Thinking ออนไลน์ / SET 1

9) Innovation Mindset ออนไลน์ / SET 1

10) Startup Business ออนไลน์ / SET 1

11) Learn Startup ออนไลน์ / SET 1

12) Learn Canvas ออนไลน์ / SET 1

13) Digital Marketing ออนไลน์ / SET 1

14) Pitching Technique ออนไลน์ / SET 1

๒ ทักษะด้ืานดิืจิำทัลและเทคโนโลย่์สารสนเทศึ	

(Digital	Literacy)
๓๕

1) หัลักุสูตัร อบัรมกุารใช้ื่งานระบับัสารสนเที่ศ

รายงานผู้ลกุารที่ำางาน (Work @Home)  

และกุารเร่ยนออนไลน์ผู่้าน Thai MOOC

ZOOM 2 1 กุุมภาพันธ์ 64

2) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับับััณฑิตั คร้ังท่ี่� 1
ZOOM -

27 กุุมภาพันธ์ 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

U2T
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ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

3) พลเม่องดิจิำทัี่ล (Digital Citizen) Thai MOOC 5 2 - 28 กุ.พ. 64

4) เคร่�องม่อ Cloud Based ศตัวรรษท่ี่� 21  

เพ่�อช่ื่วิตัประจำำาวัน
Thai MOOC 10 2 - 28 กุ.พ. 64

5) หัลักุสูตัร อบัรมเชิื่งปฏิิบััติักุาร กุารใช้ื่งาน  

Microsoft Excel เพ่�อเพิ�มประสิที่ธิภาพในกุารที่ำางาน

มหัาวิที่ยาลัย และ 

ZOOM
6

28 เมษายน 64

เวลา 8.30 – 16.30 น.

6) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับับััณฑิตั คร้ังท่ี่� 2

ZOOM - 22 พฤษภาคม 64  

เวลา 13.00 – 16.00 น.

7) หัลักุสูตัร อบัรมเชิื่งปฏิิบััติักุาร กุารใช้ื่งาน 

Google Data Studio เพ่�อกุารสร้างกุารรายงานผู้ล

มหัาวิที่ยาลัย และ 

ZOOM

6 25 สิงหัาคม 2564  

เวลา 8.30 – 16.30 น.

8) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับับััณฑิตั คร้ังท่ี่� 3

ZOOM - 25 กัุนยายน 64  

เวลา 13.00 – 16.00 น.

9) กุารออบัแบับั Infographic Thai MOOC 6 1 กุ.ย. – 30 ธ.ค. 64

10) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับับััณฑิตั คร้ังท่ี่� 4

ZOOM - 25 ธันวาคม 64 เวลา 

13.00 – 16.00 น.

๓ ทักษะภาษาอังกฤษ	(Language	Literacy) ๔๐

1) ภาษาอังกุฤษพ้่นฐาน Thai MOOC 24  1 กุ.พ. - ส.ค. 64

2) กุารที่ดสอบัภาษาอังกุฤษพ้่นฐาน ZOOM 1 สิงหัาคม 64

3) ภาษาอังกุฤษในสำานักุงาน BSRU Clip 12 1 กุ.ย. - ธ.ค. 64

4) กุารที่ดสอบัภาษาอังกุฤษในสำานักุงาน ZOOM 3 ธันวาคม 64

๔ ทักษะด้ืานสังคมู	(Social	Literacy) ๑๕

1) ทัี่กุษะกุารสังเกุตัที่างสังคม online 3 กุุมภาพันธ์ 64

2) กิุจำวัตัรประจำำาวัน online 3 กุุมภาพันธ์ 64

3) พัฒนากุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

4) กุระบัวนกุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

5) พ้่นท่ี่�จุำดประกุาย online 3 เมษายน 64

๕ ทักษะอาช่พื้ตามูบริบทพืื้�นท่�	

รวิมู ๑๑๐
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ตารางการฝึ้กอบรมูพัื้ฒนาทักษะผูู้้จ้ำางงาน	

โครงการมูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล	(U
2
T)	มูห์าวิิทย์าลัย์ราชภัฏบ้านสมูเด็ืจำเจ้ำาพื้ระย์า

ประเภัทประชาชน่

ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

๑ ทักษะการเงิน	(Financial	Literacy)	 ๒๐

1) หัลักุปรัชื่ญาของเศรษฐกิุจำพอเพ่ยง ออนไลน์ / SET 2

มิ.ย. – กุ.ค. 64

2) ช่ื่วิตัด่ เริ�มต้ันท่ี่�กุารวางแผู้น ออนไลน์ / SET 2

3) คัมภ่ร์ 4 รู้ วางแผู้นด่ ช่ื่วิตัมั�นคง ออนไลน์ / SET 2

4) เตัร่ยมความพร้อม...สู่ที่างเล่อกุอาช่ื่พในฝั้น ออนไลน์ / SET 2

5) วางแผู้นสร้างเงินออม...เพ่�ออนาคตั ออนไลน์ / SET 2

6) วางแผู้นลดหัน้่ม่ออมสำาหัรับับััณฑิตัยุคใหัม่ ออนไลน์ / SET 2

7) Entrepreneurial Mindset ออนไลน์ / SET 1

8) Design Thinking ออนไลน์ / SET 1

9) Innovation Mindset ออนไลน์ / SET 1

10) Startup Business ออนไลน์ / SET 1

11) Learn Startup ออนไลน์ / SET 1

12) Learn Canvas ออนไลน์ / SET 1

13) Digital Marketing ออนไลน์ / SET 1

14) Pitching Technique ออนไลน์ / SET 1

๒ ทักษะด้ืานดิืจิำทัลและเทคโนโลย่์สารสนเทศึ	

(Digital	Literacy)
๒๐

1) หัลักุสูตัร อบัรมกุารใช้ื่งานระบับัสารสนเที่ศ

รายงานผู้ลกุารที่ำางาน (Work @Home)  

และกุารเร่ยนออนไลน์ผู่้าน Thai MOOC

ZOOM 2 1 กุุมภาพันธ์ 64

2) หัลักุสูตัรเที่คโนโลย่ดิจิำทัี่ลเพ่�อชุื่มชื่น คร้ังท่ี่� 1
ZOOM ๒

27 กุุมภาพันธ์ 64

เวลา ๐๙.00 – 1๒.00 น.

U2T



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำำาบล ๑ มหาวิิทยาลัย / มหาวิิทยาลัยสูั�ตำำาบล)

14

ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

3) พลเม่องดิจิำทัี่ล (Digital Citizen) Thai MOOC 5 2 - 28 กุ.พ. 64

4) หัลักุสูตัร ชุื่มชื่นเที่คโนโลย่ : เที่คโนโลย่ส่งเสริม

อาช่ื่พเที่คโนโลย ่Smart Phone กุารติัดต่ัอส่�อสาร

ผู่้านปลายน้ิว

Thai MOOC และ  

ZOOM
๒ 2 - 28 กุ.พ. 64

5) หัลักุสูตัรรู้ทัี่น ภัยไซึ่เบัอร์ ZOOM ๓
24 เมษายน 64

เวลา 9.00 – 12.00 น.

6) หัลักุสูตัรเที่คโนโลย่ดิจิำทัี่ลเพ่�อชุื่มชื่น คร้ังท่ี่� 2 ZOOM 3 22 พฤษภาคม 64

เวลา 9.00 – 12.00 น.

7) หัลักุสูตัรเที่คโนโลยดิ่จิำทัี่ลเพ่�อชุื่มชื่น คร้ังท่ี่� 3 ZOOM 3 25 กัุนยายน 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น.

8) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับัประชื่าชื่น

ZOOM - 22 ธันวาคม 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

๓ ทักษะภาษาอังกฤษ	(Language	Literacy) ๒๐

1) ภาษาอังกุฤษในช่ื่วิตัประจำำาวัน 1 BSRU Clip 16
 1 กุ.พ. – พ.ค. 64

2) ภาษาอังกุฤษในช่ื่วิตัประจำำาวัน 2 ZOOM 4

๔ ทักษะด้ืานสังคมู	(Social	Literacy) ๓๐

1) ทัี่กุษะกุารสังเกุตัที่างสังคม online 3 กุุมภาพันธ์ 64

2) กิุจำวัตัรประจำำาวัน online 3 กุุมภาพันธ์ 64

3) พัฒนากุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

4) กุระบัวนกุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

5) พ้่นท่ี่�จุำดประกุาย online 3 เมษายน 64

6) ช่ื่วิตัวิถ่ใหัม่ online 5 พฤษภาคม 64

7) ชุื่มชื่นไอดอล online 5 สิงหัาคม 64

8)  กุารเป็นพลเม่อง online 5 กัุนยายน 64

๕ ทักษะอาช่พื้ตามูบริบทพืื้�นท่�	

รวิมู ๙๐
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ตารางการฝึ้กอบรมูพัื้ฒนาทักษะผูู้้จ้ำางงาน	

โครงการมูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล	(U
2
T)	มูห์าวิิทย์าลัย์ราชภัฏบ้านสมูเด็ืจำเจ้ำาพื้ระย์า

ประเภัทนั่กศึกษา

ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

๑ ทักษะการเงิน	(Financial	Literacy)	 ๒๐

1) หัลักุปรัชื่ญาของเศรษฐกิุจำพอเพ่ยง ออนไลน์ / SET 2

มิ.ย. – กุ.ค. 64

2) ช่ื่วิตัด่ เริ�มต้ันท่ี่�กุารวางแผู้น ออนไลน์ / SET 2

3) คัมภ่ร์ 4 รู้ วางแผู้นด่ ช่ื่วิตัมั�นคง ออนไลน์ / SET 2

4) เตัร่ยมความพร้อม...สู่ที่างเล่อกุอาช่ื่พในฝั้น ออนไลน์ / SET 2

5) วางแผู้นสร้างเงินออม...เพ่�ออนาคตั ออนไลน์ / SET 2

6) วางแผู้นลดหัน้่ม่ออมสำาหัรับับััณฑิตัยุคใหัม่ ออนไลน์ / SET 2

7) Entrepreneurial Mindset ออนไลน์ / SET 1

8) Design Thinking ออนไลน์ / SET 1

9) Innovation Mindset ออนไลน์ / SET 1

10) Startup Business ออนไลน์ / SET 1

11) Learn Startup ออนไลน์ / SET 1

12) Learn Canvas ออนไลน์ / SET 1

13) Digital Marketing ออนไลน์ / SET 1

14) Pitching Technique ออนไลน์ / SET 1

๒ ทักษะด้ืานดิืจิำทัลและเทคโนโลย่์สารสนเทศึ	

(Digital	Literacy)
๓๕

1) หัลักุสูตัร อบัรมกุารใช้ื่งานระบับัสารสนเที่ศ

รายงานผู้ลกุารที่ำางาน (Work @Home) และกุาร

เร่ยนออนไลน์ผู่้าน Thai MOOC

ZOOM 2 1 กุุมภาพันธ์ 64

2) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับันักุศึกุษา คร้ังท่ี่� 1
ZOOM -

27 กุุมภาพันธ์ 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

3) พลเม่องดิจิำทัี่ล (Digital Citizen) Thai MOOC 5 2 - 28 กุ.พ. 64

4) เคร่�องม่อ Cloud Based ศตัวรรษท่ี่� 21 เพ่�อ

ช่ื่วิตัประจำำาวัน
Thai MOOC 10 พฤษภาคม 64

U2T
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ท่� ทักษะ
รูปแบบการอบรมู	

/	โปรแกรมู

จำำานวิน

ชั�วิโมูง
ช่วิงการอบรมู

5) หัลักุสูตัร อบัรมเชิื่งปฏิิบััติักุาร กุารใช้ื่งาน 

Microsoft Excel เพ่�อเพิ�มประสิที่ธิภาพในกุาร

ที่ำางาน

มหัาวิที่ยาลัย และ 

ZOOM
6

28 เมษายน 64

เวลา 8.30 – 16.30 น.

6) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับันักุศึกุษา คร้ังท่ี่� 2
ZOOM -

22 พฤษภาคม 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

7) หัลักุสูตัร อบัรมเชิื่งปฏิิบััติักุาร กุารใช้ื่งาน 

Google Data Studio เพ่�อกุารสร้างกุารรายงานผู้ล

มหัาวิที่ยาลัย และ 

ZOOM
6

25 สิงหัาคม 2564

เวลา 8.30 – 16.30 น.

8) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับันักุศึกุษา คร้ังท่ี่� 3
ZOOM

- 25 กัุนยายน 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

9) กุารออบัแบับั Infographic Thai MOOC 6 1 กุ.ย. – 30 ธ.ค. 64

10) กิุจำกุรรมติัดตัามผู้ลกุารเร่ยนรู้ด้านทัี่กุษะดิจิำทัี่ล 

สำาหัรับันักุศึกุษาและบััณฑิตั คร้ังท่ี่� 4
ZOOM

- 25 ธันวาคม 64

เวลา 13.00 – 16.00 น.

๓ ทักษะภาษาอังกฤษ	(Language	Literacy) ๒๐

1) ภาษาอังกุฤษเพ่�อกุารส่�อสาร Thai MOOC 10 กุ.พ. – ม่.ค. 64

2) ภาษาอังกุฤษสู่โลกุกุว้าง Thai MOOC 10 เม.ย. - พ.ค. 64

3) ภาษาอังกุฤษเพ่�อใช้ื่ในกุารจัำดกุารประชุื่ม BSRU Clip 8 พ.ย. - ธ.ค. 64

2) ที่บัที่วนภาษาอังกุฤษสำาหัรับันักุศึกุษา ZOOM 2 พ.ย. - ธ.ค. 64

๔ ทักษะด้ืานสังคมู	(Social	Literacy) ๓๐

1) ทัี่กุษะกุารสังเกุตัที่างสังคม online 3 กุุมภาพันธ์ 64

2) กิุจำวัตัรประจำำาวัน online 3 กุุมภาพันธ์ 64

3) พัฒนากุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

4) กุระบัวนกุารช่ื่วิตั online 3 ม่นาคม 64

5) พ้่นท่ี่�จุำดประกุาย online 3 เมษายน 64

๕ ทักษะอาช่พื้ตามูบริบทพืื้�นท่�	

รวิมู ๑๐๐
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๗. แบับับัันทึี่กการปฏิิบััติุงาน 
      โค์รงการยกระดัับัเศรษฐกิจ้แลัะสังค์มรายตุำาบัลัแบับับ้ัรณาการ 
      (๑ ตุำาบัลั ๑ มหาวิัที่ยาลััย / มหาวิัที่ยาลััยส่้ตุำาบัลั)

	 ๗.๑	ข้้อมููลสถานท่�ปฏิบัติงาน

 ปฏิิบััติังาน ณ เขตั/อำาเภอ...................................................................แขวง/ตัำาบัล.............................................................

 จัำงหัวัด..................................................................................................................................................................................

 

	 ๗.๒	ข้อบข่้าย์งานท่�ได้ืรับมูอบห์มูาย์

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................
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	 ๗.๓	ใบลงเวิลาประจำำาวัิน

     	 โครงการย์กระดัืบเศึรษฐกิจำและสังคมูราย์ตำาบลแบบบูรณาการ	

							 (๑	ตำาบล	๑	มูห์าวิิทย์าลัย์	/	มูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล)

 ช่ื่�อ-นามสกุุล...................................................................รหััสประจำำาตััว.................................................................. 

 ตัำาแหัน่งงาน...........................................................................................................................................................

 ปฏิิบััติังาน ณ .........................................................................................................................................................

มูบส	๑
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	 ๗.๔	แบบราย์งานการปฏิบัติงานข้องผูู้้รับจ้ำางงาน	ประจำำาเดืือน............................................

     	 โครงการย์กระดัืบเศึรษฐกิจำและสังคมูราย์ตำาบลแบบบูรณาการ	

							 (๑	ตำาบล	๑	มูห์าวิิทย์าลัย์	/	มูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล)

 มหัาวิที่ยาลัยราชื่ภัฏิบ้ัานสมเด็จำเจ้ำาพระยา

 ตัำาบัล/แขวง............................................................................ อำาเภอ/เขตั...........................................................

 รายงาน ณ วันท่ี่� .......... เด่อน................................................พ.ศ. ...........................

 ๑. ช่ื่�อ-นามสกุุล......................................................................รหััสประจำำาตััว.................................................................. 

 ๒. รายละเอ่ยดกุารปฏิิบััติังานประจำำาเด่อน.....................................................................................................................

ลำาดัืบ

ผู้ลการปฏิบัติงาน

ห์มูาย์เห์ตุราย์ละเอ่ย์ดืการปฏิบัติงาน ตำ�ากว่ิา

แผู้น

ตามูแผู้น สูงกว่ิา

แผู้น

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

๓. กุารฝึ้กุอบัรมทัี่กุษะต่ัางๆ

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

๔. สิ�งท่ี่�ได้เร่ยนรู้

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

๕. แผู้นปฏิิบััติังานต่ัอไป

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 ขอรับัรองว่าได้ปฏิิบััติังานดังกุล่าวข้างต้ันในเด่อน..........................................พ.ศ.................จำริงทุี่กุประกุาร

มูบส	๒

ลงช่ื่�อ.................................................................................  

              (.........................................................)       

               ผูู้้รับัจ้ำาง      

วันท่ี่�....................................................................................

ลงช่ื่�อ.................................................................................  

              (.........................................................) 

                    ผูู้้ควบัคุมกุารปฏิิบััติังาน

วันท่ี่�.................................................................................  



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำำาบล ๑ มหาวิิทยาลัย / มหาวิิทยาลัยสูั�ตำำาบล)

20

	 ๗.๕	ราย์งานผู้ลการปฏิบัติงาน	ประจำำาเดืือน...............................................................

     	 โครงการย์กระดัืบเศึรษฐกิจำและสังคมูราย์ตำาบลแบบบูรณาการ	

							 (๑	ตำาบล	๑	มูห์าวิิทย์าลัย์	/	มูห์าวิิทย์าลัย์สู่ตำาบล)

 มหัาวิที่ยาลัยราชื่ภัฏิบ้ัานสมเด็จำเจ้ำาพระยา

 ตัำาบัล/แขวง............................................................................ อำาเภอ/เขตั...........................................................

 รายงาน ณ วันท่ี่� .......... เด่อน................................................พ.ศ. ...........................

 ช่ื่�อ-นามสกุุล...........................................................................รหััสประจำำาตััว.................................................................. 

 

 ๑. ผู้ลกุารปฏิิบััติังาน

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 ๒. ประสบักุารณ์ท่ี่�ได้รับั

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 ๓. ปัญหัา/อุปสรรค และแนวที่างกุารแกุ้ไขปัญหัา (ถ้าม่)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 ๔. รูปภาพประกุอบั

ภาพประกุอบั

 ขอรับัรองว่าได้ปฏิิบััติังานดังกุล่าวข้างต้ันในเด่อน..........................................พ.ศ.................จำริงทุี่กุประกุาร

มูบส	๓

ลงช่ื่�อ.................................................................................  

              (.........................................................)       

               ผูู้้รับัจ้ำาง      

วันท่ี่�....................................................................................

ลงช่ื่�อ.................................................................................  

              (.........................................................) 

                    ผูู้้ควบัคุมกุารปฏิิบััติังาน

วันท่ี่�.................................................................................  



มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้าพระยา ประจำาปีงบ้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

21

๘.  การบัันทึี่กผลัการที่ำางานของผ้�รับัจ้�างงาน 
      โค์รงการยกระดัับัเศรษฐกิจ้แลัะสังค์มรายตุำาบัลัแบับับ้ัรณาการ 
      (๑ ตุำาบัลั ๑ มหาวิัที่ยาลััย / มหาวิัที่ยาลััยส่้ตุำาบัลั)
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำำาบล ๑ มหาวิิทยาลัย / มหาวิิทยาลัยสูั�ตำำาบล)
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๙.  ขั�นตุอนการเข�าใช้�งานเว็ับัไซต์ุไที่ยม้�ก
      โค์รงการยกระดัับัเศรษฐกิจ้แลัะสังค์มรายตุำาบัลัแบับับ้ัรณาการ 
      (๑ ตุำาบัลั ๑ มหาวิัที่ยาลััย / มหาวิัที่ยาลััยส่้ตุำาบัลั)
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๑๐. แนวัที่างการประเมิน

แบับัประเมินผลัการปฏิิบััติุงาน     
 โค์รงการยกระดัับัเศรษฐกิจ้แลัะสังค์มรายตุำาบัลัแบับับ้ัรณาการ 

      (๑ ตุำาบัลั ๑ มหาวิัที่ยาลััย / มหาวิัที่ยาลััยส่้ตุำาบัลั)

ชื�อผูู้้รับการประเมิูน…………………………………………………………………………………………………………………….………………….……

ตำาแห์น่ง………………………………….……..………….สถานท่�ปฏิบัติงาน..…………….………….................................……………….……

เริ�มูปฏิบัติงานตั�งแต่………………………………….……..…………..…ถึง.................................…………………………….……………….……

ห์น้าท่�ควิามูรับผิู้ดืชอบ

๑…………………………………………….………...……………………………………………………………………………………………………….…….

๒…………………..........………………..……………………………………………..…………………………………………………………………….……

๓……………………..……………………………………………………………….……………………………………………………………………….……..

ผู้ลสัมูฤทธิ�ข้องงานท่�ปฏิบัติได้ื

๑…………………………………………….………...……………………………………………………………………………………………………….…….

๒…………………..........………………..……………………………………………..…………………………………………………………………….……

๓……………………..……………………………………………………………….……………………………………………………………………….……..

ตอนท่�		๑		การประเมิูน

๑.๑	การประเมิูน

๑)	ให้์คะแนนประเมิูนทั�งผู้ลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

๒)	ห์ากประสงค์จำะประเมิูนเรื�องใดืเพิื้�มูขึ้�น	ให้์ระบุเรื�องท่�จำะประเมิูนในองค์ประกอบอื�น	ๆ	

หั์วิข้้อ ราย์การประเมิูน คะแนนเต็มู คะแนนประเมิูน

๑ ผู้ลงาน (คะแนนเต็ัม 100)

1.1 ปริมาณผู้ลงาน 

      (พิจำารณาจำากุปริมาณผู้ลงานเปร่ยบัเท่ี่ยบักัุบัเป้าหัมาย ข้อตักุลง หัร่อ    

      มาตัรฐานของงาน)

1.2 คุณภาพของงาน 

      (พิจำารณาจำากุความถูกุต้ัอง ความครบัถ้วน ความสมบูัรณ์ และความ

      ประณ่ตั หัร่อคุณภาพอ่�น ๆ)

1.3 ความทัี่นเวลา 

      (พิจำารณาจำากุเวลาท่ี่�ใช้ื่ปฏิิบััติังานเปร่ยบัเท่ี่ยบักัุบัเวลาท่ี่�กุำาหันดไว้สำาหัรับั 

      กุารปฏิิบััติังาน หัร่อภารกิุจำน้ัน ๆ)
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หั์วิข้้อ ราย์การประเมิูน คะแนนเต็มู คะแนนประเมิูน

1.4 ความคุ้มค่าของกุารใช้ื่ที่รัพยากุร 

      (พิจำารณาจำากุความสัมพันธ์ระหัว่างที่รัพยากุรท่ี่�ใช้ื่กัุบัผู้ลผู้ลิตัของงาน 

      หัร่อโครงกุาร)

1.5 ผู้ลสัมฤที่ธ์ิของงานท่ี่�ปฏิิบััติัได้ 

      (พิจำารณาจำากุผู้ลผู้ลิตั หัร่อผู้ลลัพธ์ของผู้ลงานเปร่ยบัเท่ี่ยบักัุบัเป้าหัมาย 

      หัร่อวัตัถุประสงค์ของงาน)

1.6 องค์ประกุอบัอ่�น ๆ 

      1)…………………………………..

      2)………………………………….. 

รวมคะแนนด้านผู้ลงาน

๒ คุณลักุษณะกุารปฏิิบััติังาน  (คะแนนเต็ัม 100)

2.1 ความสามารถ และความอุตัสาหัะในกุารปฏิิบััติังาน 

(พิจำารณาจำากุความรอบัรู้ความเข้าใจำเกุ่�ยวกัุบังานในหัน้าท่ี่� งานท่ี่�

เกุ่�ยวข้อง และเคร่�องม่อเคร่�องใช้ื่ในกุารปฏิิบััติังาน รวมท้ัี่งความขยัน 

หัมั�นเพ่ยร ต้ัังใจำที่ำางานให้ัสำาเร็จำโดยไม่ย่อท้ี่อต่ัอปัญหัาและอุปสรรค)

2.2 กุารรักุษาวินัย และปฏิิบััติัตันเหัมาะสมกัุบักุารที่ำางาน 

(พิจำารณาจำากุกุารปฏิิบััติัตันตัามระเบ่ัยบัแบับัแผู้นของที่างราชื่กุาร 

ปฏิิบััติัตันเป็นตััวอย่างท่ี่�ด่ในกุารเคารพกุฎระเบ่ัยบัต่ัาง ๆ รวมท้ัี่ง

กุารปฏิิบััติัตันอยู่ในกุรอบัจำรรยาบัรรณ และค่านิยมของหัน่วยงาน)

๒.3 ความรับัผิู้ดชื่อบั 

(พิจำารณาจำากุกุารปฏิิบััติังานในหัน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับัมอบัหัมายโดยเต็ัมใจำ 

มุ่งมั�นที่ำางานให้ัสำาเร็จำลุล่วง และยอมรับัผู้ลท่ี่�เกิุดจำากุกุารที่ำางาน)

2.4 ความร่วมม่อ 

(พิจำารณาจำากุความสามารถในกุารที่ำางานร่วมกัุบัผูู้้อ่�นได้อย่างเหัมาะสม 

อันเป็นผู้ลที่ำาให้ังานลุล่วงไปด้วยด่)

2.5 สภาพกุารปฏิิบััติังาน 

     (พิจำารณาจำากุกุารตัรงต่ัอเวลา กุารลาหัยุดงาน กุารขาดงาน)

2.6 กุารวางแผู้น 

(พิจำารณาจำากุความสามารถในกุารคาดกุารณ์ กุารวิเคราะห์ัข้อมูล 

กุำาหันดเป้าหัมายและวิธ่ปฏิิบััติังานให้ัเหัมาะสม)

2.7 ความคิดริเริ�ม 

(พิจำารณาจำากุความสามารถในกุารคิดริเริ�ม  ปรับัปรุงงานให้ัเกิุดผู้ลสำาเร็จำ

ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพยิ�งข้ึนกุว่าเดิมรวมท้ัี่งม่ความคิดเห็ัน  ข้อเสนอแนะ 

มาใช้ื่ประโยชื่น์ต่ัอองค์กุร)
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หั์วิข้้อ ราย์การประเมิูน คะแนนเต็มู คะแนนประเมิูน

2.8 คุณลักุษณะอ่�น ๆ (ถ้าม่)

      1)…………………………………………..

      2)……………………………….………….

รวมคะแนนด้านคุณลักุษณะกุารปฏิิบััติังาน

๑.๒		สรุปผู้ลการประเมิูน

สรุปผู้ลการประเมิูน

องค์ประกอบการประเมิูน คะแนนรวิมูท่�ได้ืรับ

(1)

สัดืส่วินคะแนน	(%)

(2)

รวิมูคะแนน	

(1)	X	(2)

	ผู้ลงาน 60

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 40

รวิมู 100

ระดัืบผู้ลการประเมิูน

     ด่เด่น             80 – 100%

               เป็นท่ี่�ยอมรับัได้     50 – 69%

                                  ต้ัองปรับัปรุง         0 – 49%

ตอนท่�		๒		ควิามูเห็์นข้องผูู้้ประเมิูนชั�นต้น

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

    ลงช่ื่�อ……………..………………………….…….......

         (…………..…………….……………………………)

                                          ตัำาแหัน่ง…………………………….………………....

                                          วันท่ี่� …………………………………….………….......
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ตอนท่�		๓		ควิามูเห็์นข้องผูู้้ประเมิูนเห์นือขึ้�นไปอ่กชั�นห์นึ�ง

(					)	เห็์นด้ืวิย์กับการประเมิูนข้้างต้น

(					)	มู่ควิามูเห็์นแตกต่างจำากการประเมิูนข้้างต้น	ดัืงน่�

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

    ลงช่ื่�อ……………..………………………….…….......

         (…………..…………….……………………………)

                                          ตัำาแหัน่ง…………………………….………………....

                                          วันท่ี่� …………………………………….………….......
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๑๑.	ช่องทางการติดืต่อประสานงานให้์คำาปรึกษา

คณะกรรมูการ	จัำงห์วัิดืกรุงเทพื้มูห์านคร	 	

ท่� พืื้�นท่� ชื�อผูู้้รับผิู้ดืชอบ เบอร์โทร

1 เขตัธนบุัร่ แขวงบัางย่�เร่อ อาจำารย์ศักุดา เซึ่ะวิเศษ 081-450-0710

2 เขตัธนบุัร่ แขวงสำาเหัร่ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์จุำฬาลักุษณ์ จำารุจุำฑารัตัน์ 086-663-5744

3 เขตัธนบุัร่ แขวงหิัรัญรูจ่ำ อาจำารย์กัุลยา ธนาสินธ์

ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.อมรรัตัน์ คำาบุัญ

095-247-6777

091-721-7638

4 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงคลองชัื่กุพระ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.รุ่งลักุษณ์ แกุ้ววิเช่ื่ยร 095-328-9541

5 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงฉิิมพล่ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.หันึ�งฤทัี่ย เอกุธรรมทัี่ศน์ 083-208-8206

6 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงตัลิ�งชัื่น อาจำารย์ณิชื่าภา แกุ้วประดับั

ดร.สุรศักุด์ิ เคร่อหังษ์

081-400-3162

081-778-2994

7 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงบัางเช่ื่อกุหันัง อาจำารย์นวพร หังส์พันธ์

ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.ธนภัที่ร เตัชื่าภิรมย์

081-470-9931

081-290-3278

8 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงบัางพรม ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์วชิื่รศักุด์ิ เข่ยนวงศ์

ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.อาทิี่ตัยา สามณฑา

063-665-4596

086-525-1998

9 เขตัตัลิ�งชัื่น แขวงบัางระมาด อาจำารย์กุรกุชื่ วนกุรกุุล 096-412-6915

คณะกรรมูการ	จัำงห์วัิดืสมุูทรสาคร

ท่� พืื้�นท่� ชื�อผูู้้รับผิู้ดืชอบ เบอร์โทร

1๐ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลกุาหัลง รองศาสตัราจำารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกุศล 085-777-7301

๑๑ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลโกุรกุกุรากุ อาจำารย์นที่ว่ร์ ไชื่ยจำำา 096-880-0452

๑๒ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลคอกุกุระบ่ัอ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.สรรพัชื่ญ์ เจ่ำยระนานนท์ี่ 083-893-7555

๑๓ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลโคกุขาม ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.จิำตัพิสุที่ธ์ิ วิมุตัติัปัญญา 082-808-6032

๑๔ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลชัื่ยมงคล ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์นเรศ นิภากุรพันธ์ 085-825-5618

๑๕ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลท่ี่าจ่ำน อาจำารย์กุวินชัื่ย ต้ัองตัรงที่รัพย์ 084-670-5614

๑๖ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบัางกุระเจ้ำา ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.ณุศณ่ ม่แกุ้วกุุญชื่ร 081-948-7715

๑๗ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบัางโที่รัด ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.นพณัชื่ พวงมาล่ 082-494-8111

๑๘ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบัางนำ้าจ่ำด รองศาสตัราจำารย์ ดร.อาร่วรรณ เอ่�ยมสะอาด 099-353-6249

๑๙ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบ้ัานเกุาะ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์เพ็ญแข รุ่งเร่อง 086-108-7145

๒๐ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบัางหัญ้าแพรกุ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.สุนที่ร่ยา กุาละวงศ์ 081-766-5986

๒๑ อำาเภอเม่อง ตัำาบัลบ้ัานบ่ัอ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.นพนันต์ั เม่องเหัน่อ 086-265-1935

๒๒ อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลเกุษตัร

พัฒนา

ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์พรชัื่ย พรหัฤทัี่ย 089-521-6527
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คณะกรรมูการ	จัำงห์วัิดืสมุูทรสาคร	(ต่อ)

ท่� พืื้�นท่� ชื�อผูู้้รับผิู้ดืชอบ เบอร์โทร

23 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลคลองตััน รองศาสตัราจำารย์ ดร.วิเช่ื่ยร อินที่รสมพันธ์ 086-374-9640

24 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลเจ็ำดร้ิว ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบัญจำพงศ์ 081-869-1162

25 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลบ้ัานแพ้ว ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.พรทิี่พย์ เหัล่ยวตัระกูุล

อาจำารย์ชัื่ชื่นันท์ี่ อินเอ่�ยม

081-269-2747

086-9799069

26 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลยกุกุระบััตัร ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้ัานไกุรที่อง 086-363-7307

27 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลโรงเข้ ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์นิตัยา มณ่วงศ์ 081-734-9501

28 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลสวนส้ม ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ 081-842-9913

29 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลหันองบััว ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ต้ัังปณิธาน อาร่ย์ 086-3342508

30 อำาเภอบ้ัานแพ้ว 

ตัำาบัลหันองสองห้ัอง

อาจำารย์ประสงค์ ผู่้องภิรมย์

รองศาสตัราจำารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุัญศร่

ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์สิริรักุษ์ ศร่เสวกุ

085-120-5081

085-0718-587

063-789-3566

31 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลหัลักุสอง ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ราชื่นิรันดร์ ดวงชัื่ย 092-251-2192

32 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลหัลักุสาม ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.สิงห์ั สิงห์ัขจำร 086-757-7760

33 อำาเภอบ้ัานแพ้ว ตัำาบัลอำาแพง รองศาสตัราจำารย์ ดร.พนอเน่�อง สุทัี่ศน์ ณ อยุธยา 063-642-9264

34 อำาเภอกุระทุ่ี่มแบัน ตัำาบัลท่ี่าไม้ อาจำารย์จิำราภรณ์ กิุจำเจำริญ 081-627-9043

35 อำาเภอกุระทุ่ี่มแบัน ตัำาบัลตัลาด

กุระทุ่ี่มแบัน

อาจำารย์ประจัำกุษ์ บุัญภักุด่ 096-689-2980

36 อำาเภอกุระทุ่ี่มแบัน ตัำาบัลดอนไกุ่ด่ ดร.ธิดาธิป หัารชุื่มพล 092-272-5549

คณะกรรมูการ	จัำงห์วัิดืสุพื้รรณบุร่

ท่� พืื้�นท่� ชื�อผูู้้รับผิู้ดืชอบ เบอร์โทร

37 อำาเภออู่ที่อง ตัำาบัลบ้ัานโข้ง ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์ ดร.ปณิตัา แจ้ำดนาลาว

ดร.สุภาภรณ์ คางคำา

ดร.ธนเดชื่ สอนสะอาด

081-905-6832

089-161-3856

088-014-3555

38 อำาเภออู่ที่อง ตัำาบัลสะพังลาน รองศาสตัราจำารย์ ดร.สุปราณ่ ศิริสวัสด์ิชัื่ย 063-592-2291

39 อำาเภออู่ที่อง ตัำาบัลสระยายโสม รองศาสตัราจำารย์สายัณ พุที่ธลา

อาจำารย์นฏิกุร สิริมงคลกุาล

089-893-3042

062-247-8242

40 อำาเภออู่ที่อง ตัำาบัลอู่ที่อง ผูู้้ช่ื่วยศาสตัราจำารย์พ่รวัจำน์ ม่สุข

ดร.ชัื่ยวัฒน์ สุวรรณอ่อน

084-496-4448

081-6391985
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