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แบบขออนุมัติโครงการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2559 – 2561
***********************
1.ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและโอกาส
เข้าถึงระบบทางการศึกษา มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า
อันพึงประสงค์ เพื่อการรั บความเป็นชาติไทย การพัฒนาประเทศ และการมีส่ วนร่ว มในการเป็น
พลเมืองโลก
1.2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและโอกาสเข้าถึง
ระบบทางการศึกษา มาตรการที่ 5.1ส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า อันพึง
ประสงค์ เพื่อการรับความเป็นชาติไทย การพัฒนาประเทศ และการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองโลก
1.3 สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 6 คือ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
2. หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
2.1 หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นภารกิจหลักและเป็นบทบาทหน้าที่
หลั กของสถานศึ กษาที่จั ด การเรี ย นการสอนในระดับ อุ ดมศึ กษา โดยมุ่ง หวัง ให้ อ าจารย์ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัยได้นาความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ
มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ตระหนักถึงความสาคัญในการ
บริ ก ารวิ ช าการช่ว ยเหลื อ พัฒ นาชุ ม ชนให้ มีความเจริ ญขึ้น จึง ได้ม อบหมายให้ ฝ่ า ยพั ฒ นานัก ศึกษาไป
ดาเนิ น งานบริ การวิช าการช่ว ยเหลื อชุมชน โดยฝ่ ายพัฒ นานักศึกษาได้จัด กิจกรรมพัฒ นาอาชีพและ
เศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการฝึกอบรมการทากระถางปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวจากล้อรถยนต์
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาชุมชนรอบๆ สถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า
2.2.2 เพื่อสร้างกระบวนการบาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ
2.2.3 เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และความปลอดภัยให้กับชุมชน
3. ตัวบ่งชี้ / วัดความสาเร็จของโครงการ
3.1 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อจานวนนักศึกษา
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4. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพิชัย บุญช่วย ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา
5. งบประมาณโครงการ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยธนบุรี จานวนเงิน 524,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณ
1. การอบรมซ่อมเครื่องไฟฟ้า เตารีด และหม้อต้มน้าร้อน
2. การอบรมเดินสายไฟฟ้า
3. การอบรมติดตั้งระบบไฟฟ้า และแผงระบบควบคุมไฟฟ้า
4. การอบรมการติดตั้งแผงไฟฟ้า
5. การอบรมการดูแลและซ่อมบารุงสายไฟฟ้า
6. การอบรมซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง
7. การสร้างเครื่องบดขวดแก้ว
8. การสร้างเครื่องซักผ้าพลังงานแสงอาทิตย์
9. การสร้างเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
10. การสร้างโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
11. การสร้างเครื่องบดกระป๋อง
12. การสร้างเครื่องกวนน้ายาซักผ้า
13. การสร้างเครื่องปลอกสายไฟ
14. การสอนการทาบัญชีครัวเรือน
15. การอบรมทักษะกีฬาให้กับเยาวชน
16. การอบรมทากระถางปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์
17. การอบรมการร้อยมาลัยดอกไม้
18. การสร้างเครื่องบดผักตบชวา
19. การจัดทาเครื่องบาบัดน้าเสียให้ชุมชน
20. การสร้างตลาดสินค้าให้กับชุมชน
รวมงบประมาณ
6. วิธีการดาเนินโครงการ
- ตรวจสอบการฝึกอบรมการทากระถางต้นไม้จากยางรถยนต์
7. การรายงานผลโครงการ
- จัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
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5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
30,000 บาท
150,000 บาท
130,000 บาท
20,000 บาท
35,000 บาท
22,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
12,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
5,000 บาท
524,000 บาท
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8. แผนปฏิบัติการโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ปี พ.ศ. 2559 - 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทาโครงการเพื่ออนุมัติ
ติดต่อประสานงานกับชุมชน
ดาเนินการฝึกอบรม
สรุปโครงการ

9. เป้าหมายของโครงการ
9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคณะสาขาวิชา
- ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า 20 ครอบครัว
9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได้ทราบกระบวนการสร้างจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมและมีความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ชีวิต
10. สถานที่และระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนกองขยะ สาย 3 เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
11. ผลการดาเนินงาน
11.1 ผลผลิต
- นักศึกษามีจิตอาสาและจิตสานึกที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น
11.2 ผลลัพธ์
- ชุมชนและประชาชนในชุมชนมีอาชีพและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
11.3 ผลกระทบ
- ประชาชนมีรายได้และมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยธนบุรี
มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพิชัย บุญช่วย )
ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา

