
              

 
โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมที่ได้รบัอนุมัติทนุสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 22 โครงการ 

              ส ำนักกำรศึกษำต่อเนือ่ง ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล ได้รับจัดสรรงบประมำณ บรกิำรวิชำกำรแกส่ังคม ประจ ำปงีบประมำณ 2564  จ ำนวน 700,000 บำท 
คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมได้พิจำรณำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคมทั้งหมด 51 โครงกำร และมมีติอนุมัติโครงกำรจ ำนวน 22 โครงกำร 
โดยใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 662,065 บำท 

เลขที่
สัญญา 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน  
(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

 1/2564 กำรฝกึอบรม (Train the Trainers) 
เรื่อง กำรเสริมทกัษะใหม ่(Upskill) 
เพื่อพฒันำอำชีพ 

สำขำวิชำศิลปศำสตร ์
รศ.ดร.น้ ำทิพย์ วิภำวิน 

16,100 บรรณำรักษ์และผู้น ำชุมชน
แต่ละเขตของ
กรุงเทพมหำนคร 

50 ด ำเนินโครงกำรเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อ 8 ก.ค. 64 

 2/2564 กำรใหสุ้ขศึกษำและบริกำรตรวจ
พยำธิแก่เด็กในศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก 
เทศบำลนครปำกเกร็ด 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อ.ดร.ปกกมล เหล่ำรักษำวงษ์ 

13,000 เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็  
จังหวัดนนทบุร ี

50 ขอยกเลกิโครงกำร เนื่องจำกศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็ปิด เพือ่ป้องกันกำร
แพร่ระบำดโรคโควิด-19 

 3/2564 กำรอบรมกำรตรวจวัดและประเมิน
เสียงดงัในงำนอำชีวอนำมัยและ
กฎหมำย กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึง่
ท ำงำนเกี่ยวกบัปจัจัยเสี่ยงด้ำนเสียง 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ผศ.ดร.อภิรด ี ศรีโอภำส  

16,100 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนและบุคลำกร
ด้ำนอำชีวอนำมัยและ 
ควำมปลอดภัย 

50 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำกกำร
สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดโรคโค
วิด-19 

 4/2564 กำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรกำรตรวจวัด
และประเมินควำมเข้มแสงสว่ำงใน
งำนอำชีวอนำมัยและตรวจสุขภำพ
ลูกจ้ำงซึง่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนแสงสว่ำง 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
ผศ.ดร.สิรริัตน์  สุวณิชย์เจรญิ 

16,100 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนระดบัวิชำชีพ 
และบุคลำกรที่ปฏิบัตงิำน 
ด้ำนสุขภำวะและควำม
ปลอดภัย 

50 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำกกำร
สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดโรคโค
วิด-19 
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5/2564 กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำรเพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในต ำบลบ้ำนใหม ่ 
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ 
อ.ปิยวรรณ วงศ์วสุ 

22,300 กลุ่มผู้ใช้บรกิำรศูนย์กำร
เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัวภำคกลำง 

50 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19  

 6/2564 แหล่งเรียนรู้เกษตรในเมืองตำมศำสตร์
พระรำชำ 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และ
สหกรณ์ 
ผศ.ดร.ปริชำติ ดิษฐกิจ 

22,350 ประชำชนทั่วไป ชุมชน
ใกล้เคียง มสธ. และบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย 

50 ด ำเนินโครงกำรเมื่อ วันที่ 29 
ส.ค.และ 11 ก.ย. 64  รูปแบบ
ออนไลน ์

 7/2564 กำรเสรมิสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันด้ำน
พันธ์ุพืชและธุรกิจของเกษตรกรผูป้ลกู
ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุร ี

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และ
สหกรณ์ 
ผศ.ดร.บุณฑรกิำ นันทำ 

18,900 เกษตรกรผูป้ลูกไม้ดอก  
ไม้ประดบั จังหวัดนนทบรุ ี

50 ด ำเนินโครงกำรเมื่อ วันที่ 15 
ก.ย.64 

 8/2564 เสริมสร้ำงศักยภำพศูนย์กำรเรียนรู้
ทำงไกลเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชนตำม
พระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และ
สหกรณ์ 
รศ.ดร.สัจจำ บรรจงศิร ิ

203,600 ชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ทำงไกล
เศรษฐกจิพอเพียง  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคเหนือ และภำคใต้ 

4,500 ครั้งที1่วันที่ 28 มี.ค.-3 เม.ย. 64  
ลงพื้นที่ จ.กระบี,่ จ,พงังำ,  
จ,ภูเก็ต และ จ.ระนอง ส่วน
กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่หลือก ำลังปรบั
รูปแบบกำรด ำเนินกำรโครงกำร
เป็นแบบ online 

 9/2564 กำรอบรมบำลอีอนไลนเ์ทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกำส เฉลิมพระชนมำยุ 65 
พรรษำ สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี

สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 

23,000 พระภิกษุ สำมเณร ประชำชน
ทั่วประเทศ 

50 ด ำเนินโครงกำรเมื่อ วันที่ 31 
ส.ค. 64 
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10/2564 “ฉลำกยุคใหม่ ออกแบบอย่ำงไร 
ให้ปัง” 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ ์

31,700 ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็และ
ขนำดกลำง ในกำรผลิตสินค้ำ 
ในกรุงเทพและปริมณฑล 

36 ด ำเนินโครงกำรเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ วันที่ 7 ก.ย. 64 

 11/2564 นักเรียน วัยใส ห่ำงไกลกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

สำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์
อ.ดร.กำญจนำ ศรสีวัสดิ ์

25,700 นักเรียนมัธยมศึกษำปีที ่1 - 6 
โรงเรียน ในจงัหวัดนนทบุร ี

80 ขอยกเลกิโครงกำรเนื่องจำก
โรงเรียนปิดตำมค ำสัง่จังหวัดกำร
แพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19  

 12/2564 อบรมเชิงปฏิบัติกำร SMART 
Teacher Thailand 2021 

ส ำนักเทคโนโลยกีำรศึกษำ 
รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 

49,200 ครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในจังหวัด
นนทบุรี ปทุมธำนี 
กรุงเทพมหำนคร 

30 ด ำเนินโครงกำร เมื่อ 
วันที่ 24 - 25 มิ.ย. 64  
โดยรูปแบบออนไลน์ ผ่ำน 
โปรแกรม Cisco Webex 

 13/2564 ส่งเสริมกำรเรียนรูสู้่ชุมชนกับมุม 
มสธ.จงัหวัดนนทบุรี “นนทบรุี : 
ท้องถ่ินของเรำ” 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
นำงกัลยำณี  ศุภดิษฐ์ 

19,250 นักเรียน นักศึกษำ และ
เยำวชน จังหวัดนนทบรุ ี

50 ปรับรูปแบบโครงกำรจำกกำรจัด
กิจกรรมเผชิญหน้ำเป็นกำร
จัดพิมพห์นังสือและจัดท ำ
หนังสืออิเล็กทรอนกิส(์e-book)  

 14/2564 มัคคุเทศก์น้อย ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชน
สัมพันธ์ จังหวัดนครนำยก 
นำงกิติมำ ค ำวิจำรณ์ 

15,500 นักเรียน จังหวัดนครนำยก 40 ด ำเนินโครงกำรเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค. 64  

 15/2564 ธุงอีสำนกบัสร้ำงอำชีพเสริมรำยได้แก่
ชุมชน 

ศูนย์วิทยบริกำรและ 
ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธำนี 
นำงพรรษชล แข็งขัน 

23,400 ประชำชนในพื้นที่ใหบ้รกิำร
ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชน
สัมพันธ์ จังหวัดอุดรธำนี 

40 ด ำเนินโครงกำรเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ วันที่ 8 เม.ย. 64 
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16/2564 ส่งเสริมกำรศึกษำและพฒันำแหล่ง
เรียนรู้ มสธ. แก่เรือนจ ำในพื้นที่
บริกำร 

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชน
สัมพันธ์ จังหวัดยะลำ 
นำยวัชรพงษ์ ธงพุดซำ 

15,860 ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ  
จังหวัดยะลำ 

60 ขอยกเลกิโครงกำรเนื่องจำก
เรือนจ ำปิดไม่ให้บุคคลภำยนอก
เข้ำเพื่อป้องกันกำรระบำดโรคโค
วิด-19 

17/2564 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อนตำม
กฎหมำยและกำรแพทย์แผนไทย 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
รศ.ดร.สุดำว  เลิศวิสุทธิไพบลูย ์

18,100 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนระดบัวิชำชีพและ
บุคลำกรด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

50 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19 

18/2564 กำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรกำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
สินค้ำ ต ำบลบำงตะไนย์  
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร ์
ผศ.ปิยะศิร ิ เรืองศรีมั่น 

20,600 ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต ำบลบำงตะไนย์ 
อ ำเภอปำกเกร็ด   
จังหวัดนนทบุร ี

40 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19 

19/2564 กำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรส ำหรับ
ผู้สงูอำยุ เรือ่ง กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรเรียนรูเ้พื่อสุขภำวะของพฤฒพลัง
อย่ำงยั่งยืน 

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 
รศ.พ.ต.ท. หญงิ ดร.สุขอรุณ 
วงษ์ทิม 

26,920 ผู้สงูอำยุ จังหวัดนนทบรุ ี 40 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19  

20/2564 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต แก้วิกฤต
ครอบครัวไทย 

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ 
อ.ดร.พิศุทธิภำ เมธีกลุ 

14,025 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) และ
อำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
(อสค.) จังหวัดนนทบรุ ี

40 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19 
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(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน  
(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

21/2564 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน 
เกษตรอินทรีย์ จงัหวัดนนทบุร ี

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และ
สหกรณ์ 
รศ.ดร.มณฑิชำ พุดซำค ำ 

25,180 เกษตรกรและประชำชนทั่วไป  
จังหวัดนนทบุร ี

40 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19  

22/2564 อบรมกำรเลี้ยงชันโรงเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และ
สหกรณ์ 
รศ.ดร.เฉลมิศักดิ์ ตุ้มหิรญั 

25,180 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร
และเกษตรกร จังหวัดนนทบรุ ี

40 ขอยกเลกิโครงกำร เนือ่งจำก
กลุ่มเป้ำหมำยไมส่ำมำรถ
รวมกลุม่ได้ เพรำะกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด-19  

    รวม 662,065   5,486   
 
 

ณ 15 ก.ย. 2564 
คุณภัสชญนิษฐ์  วิทยำธีรรัตน์ 

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง โทร 7712 และ7726 


