
รายงานผลการดําเนนิการ 
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการหลัก โครงการยอย

โครงการยกระดับสินคาชุมชน “OTOP” 3 โครงการ

โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือแกปญหาความยากจน 6 โครงการ

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาของคณะ ฯ 14 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยของคณะ ฯ 4 โครงการ

ติดตามสถานะไดที่ Facebook  :  Scienc Dru หรือ



โครงการยกระดับสินคาชุมชน “OTOP”

ผาฝายชุมชนวัดใหญศรีสพุรรณ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อ.วรวิทย ลีลาวรรณ หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 146,500 บาท

 ผลสําเร็จ 

ยกระดับ OTOP ผาฝายจาก 3 ดาว              

เปน  4 ดาว  



โครงการยกระดับสินคาชุมชน “OTOP”

ผลิตภัณฑขนมปงไสลูกจาก
วิสาหกิจชุมชนบานคลองนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อ.จันวิภา สุปะก่ิง  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 172,500 บาท

 ผลสําเร็จ 

พัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ                     

ขนมปงไสลูกจาก



โครงการยกระดับสินคาชุมชน “OTOP”

ผลิตภัณฑสบูจากลูกจาก
ชุมชนกลุมไมสิ้นจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อ.ดร.ธิติมา เกตุแกว หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 159,165 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. ผลิตภัณฑสบูจากลูกจาก 2  สูตร คือ สบูจาก 

สครับลูกจาก และ สบูถานชารโคลลูกจาก

2. บรรจุภัณฑเพ่ือใหเหมาะสมเพ่ือรองรับการจด

แจงผลิตภัณฑ



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
อบรมการซอมเครื่องใชไฟฟาใหกับชางซอมบริการในชุมชน

พ้ืนที่บริการทางวิชาการในกรุงเทพมหานคร 13 เขต และจังหวัดสมุทรปราการ 6 อําเภอ 

สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีไฟฟา ผศ.สถาพร จํารัสเลิศลักษณ หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 813,586 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. ไดรับความรู ความเขาใจ สามารซอม

เคร่ืองใชไฟฟาที่มีเทคโนโลยีสมัยใหมได

2. รายไดเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
อบรมสรางความรูความเขาในการแกไขปญหาความยากจน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนบานบางกะอ่ี, ชุมชนหมูท่ี 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,

ชุมชนบางเพรียง ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 85,200 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. นําแนวคิดมาใชในการประกอบสัมมาอาชีพ

2. การบริหารจัดการดานการเงินครัวเรือน             

เพ่ิมรายได ลดรายจาย 



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
การแปรรูปวัชพืชในทองถ่ินเปนพลังงานและไบโอชาร 

ชุมชนบานบางกะอ่ี, ชุมชนหมูท่ี 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,

ฝายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 106,400 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. ชุมชนผลิตเตาไบโอชารใชในครัวเรือน 

2. ไดสารบํารุงดินเพ่ือการเพาะปลูก เพ่ือเปน

การทําเกษตรอินทรีย



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
อบรมสรางความรูดานมาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ                                                   

ชองทางการจัดจําหนาย และทักษะการประกอบธุรกิจ ชุมชนนวัตวิถี
ชุมชนบานบางกะอ่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,

ชุมชนบางเพรียง ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน หัวหนาโครงการ
 งบประมาณที่ใช 99,700 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูมาตรฐานการผลิตฯ

2. แนวทางการจัดตั้งชุมชนนวัตวิถี และ

ทักษะการประกอบธุรกิจสาํหรับชุมชน 

นวัตวิถี



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปประดิษฐ

ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนโรงสีงานไถ ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ ชุมชนวัดกันตทาราม                                           

และชุมชนวัดสะแกใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร อ.บุษกร สุทธิประภา  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 130,000 บาท

 ผลสําเร็จ 

ไดรับความรู และทักษะศิลปประดิษฐ

เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองในการประกอบ

อาชีพและสรางรายไดเสริม



โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน
อบรมเชิงปฏิบัติการการทําอาหาร

ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนโรงสีงานไถ ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ ชุมชนวัดกันตทาราม                                           

และชุมชนวัดสะแกใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  อ.บุษกร สุทธิประภา  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 220,000 บาท

 ผลสําเร็จ 

ไดรับความรู และทักษะการทําอาหาร

เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองในการประกอบ

อาชีพและสรางรายไดเสริม



โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูดิจิทัล

ชุมชนพระสมุทรเจดีย ชุมชนบางเพรียง จ.สมุทรปราการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร จ.กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   อ.วิวัฒน จูวราหะวงศ  หัวหนาโครงการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  อ.ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 249,950 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. เว็บไซตเปนชองทางการเผยแพร

ขอมูลแหลงเรียนรูดิจิทัล 

http://sci.dru.ac.th/dlr

2. เอกสารแหลงเรียนรูดิจิทัล 

3. สื่อมัลติมีเดียแหลงเรียนรูดิจิทัล



โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานชางไฟฟาภายในอาคาร
พ้ืนที่บริการทางวิชาการในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา อ.ประยุทธ  นิสภกุล  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 271,200 บาท

 ผลสําเร็จ 

1. พัฒนาทักษะความรู ความสามารถ

ของบุคคลทั่วไปและชางไฟฟา

2. ศูนยฝกอบรมและทดสอบมาตรฐาน

ชางไฟฟาในอาคาร



โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ในภาคอุตสาหกรรมขั้นสูง
พ้ืนที่บริการทางวิชาการในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อ.ดร.อัครกิตต์ิ ไชยธนกุลวัฒน  หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 208,000บาท

 ผลสําเร็จ 

ผูเขารับการอบรมมีทักษะการเขียน

โปรแกรมสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ในภาคอุตสาหกรรมข้ันสูง



โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 988,600บาท

 ผลสําเร็จ 

นักศึกษาสอบผาน DRU TEST อยูใน

ระดับ B2 เพ่ิมข้ึน



โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา หัวหนาโครงการ

ฝายพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน หัวหนาโครงการ

 งบประมาณที่ใช 500,000บาท

 ผลสําเร็จ 

อาจารยไดตําแหนงผูชวยศาสตราจาย

จํานวน 8 คน จากที่สงผลงาน 14 คน            

ที่เหลืออยูในระหวางการพิจารณา



สรุปผลการดําเนนิการ
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ งบประมาณจัดสรร งบประมาณใชไป

โครงการยกระดับสินคาชุมชน “OTOP” 491,500 478,165

โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือแกปญหาความยากจน 1,455,000 1,454,886

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 750,000 729,150

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1,000,000 988,600

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย 500,000 389,686

รวม 4,196,500 4,040,487
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