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  เป็นบุญของแผ่นดินไทยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นคุณค่า ความสำคัญของการศึกษา
โดยเฉพาะภาษาไทย ทรงเป็นผู้ที่ศึกษา และเข้าพระทัย  
ในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยที่ยังทรงพระเยาว์ 
จวบจนเสด็จเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทรงได้รับการ
ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยจากอาจารย์ผู้สอนมาโดยตลอด ดังจะ
เห็นได้จากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีที่ปรากฏอยู่มากมาย ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้
ประชาชนคนไทยได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์  
ในด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารโดยผ่านตัวอักษรได้เป็น
อย่างดี   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา พระองค์จึงเป็น  
ผู้จุดประกายทางความคิดให้ปวงประชามีจิตสำนึกร่วมกัน
พัฒนาสร้างสรรค์การศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานา
ประเทศ เพราะสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือการศึกษา   
ดังในพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดการอบรม 
และพระราชทานปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549   
จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่ โรงแรม  
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 
ความตอนหนึ่งว่า 

“ การเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เป็นการเรียน  
ขั้นต้นเพื่อวางรากฐานการศึกษา ไม่เฉพาะด้านความรู้  
ภาษาไทย แต่เป็นรากฐานการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็น
รากฐานการคิด การรับคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักระเบียบ
วินัยและกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรม
ไทยและความเป็นไทยด้วย สำหรับคนไทยภาษาไทยจึง  
เป็นภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุด การเรียนระดับประถม
ศึกษาหากเรียนได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนจะสามารถยึดถือ
เป็นหลักตลอดไป ทำให้ใช้ภาษาถูกต้องในการอ่าน การเขียน 
และการใช้ตามบริบทของสังคม  ส่วนครูเป็นบุคคลสำคัญ  
ในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ มีความทันสมัย 
ข้าพเจ้าขอให้ครูภาษาไทยทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ มีกำลังใจ  
มุ่งมั่นในการสอนภาษาไทยให้เด็กไทยรักและตั้งใจรักษา  
ภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติตลอดไป…” 

สมเด็จเจ้าฟ้านักภาษาไทย 
 

 พระทรงเป็นมิ่งขวัญของทวยราษฎร์ 
พระทรงเป็นนักปราชญ์การศึกษา 
พระทรงเป็นกษัตรีผู้ปรีชา 
พระทรงเป็นเทวาแห่งแผ่นดิน 

 พระทรงมีเมตตาประชาราษฎร์ 
พระทรงมีศิลป์ศาสตร์วรรณศิลป์ 
พระทรงมีอัจฉริยภาพศิลปิน  
พระองค์หญิงสิรินธรบวรไทย 
 
 อาจารย์ ภัทราภรณ์  ช้อยหิรัญ   
 สาขาวิชาภาษาไทย  
 ผู้ประพันธ์และเรียบเรียง 
 

 สิ่ งที่ปรากฏเป็นหลักฐานว่าสมเด็จพระเทพรัตน  
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นผู้ดำรงรักษา
ภาษาไทยได้อย่างดียิ่งนอกเหนือจากพระราชนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ 
ก็คือ พระองค์ทรงรำลึกถึงความสมบูรณ์ และสารัตถะ  
ของภาษาไทยอยู่เป็นนิจ ไม่ทรงนำคำต่างประเทศใช้ปะปน  
ในภาษาไทย อันเป็นแนวทางการปฏิบัติของพระองค์ซึ่งทรง
ดำรงความเป็นชาติไทยที่คนไทยทุกคนพึงปฏิบัติตาม เพราะว่า  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์
ทรงเป็น “แม่พิมพ์ด้านการเรียนรู้  คุณครูแห่งการอ่าน  
อาจารย์ทางการเขียน” 
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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดี / 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร จำเนียร, อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ, 

อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองคณบดี / อาจารย์ ดร. สมจินตนา จิรายุกุล 

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กองบรรณาธิการ : 

อาจารย์ ดร. สมจินตนา จิรายุกุล / อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ / 

อาจารย์วาสนา สังข์พุ่ม / อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ / 

อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล

พิสูจน์อักษร : 

อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ

จัดทำรูปเล่ม : 

นายรณเกติ ชินตานนท์ / นางสาวกรกมล สว่างจิตต์

ช่างภาพ

นายวรวัชร เพชรคง

พิมพ์ที่ : 

บริษัท พริกหวานกราฟิค จำกัด  โทร. 0 2424 3249

ส า ร บั ญ
บทบรรณาธิิการ

 “ครุสารธนบุรี” ฉบับนี้ออกเผยแพร่ในเดือน

เมษายน ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลเนื่องในวโรกาสวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมมายุ ครบ 60 

พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติ  

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา   

ที่นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น เป็นที่

ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู และกองบรรณาธิการ

ได้นำบทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรวบรวมกิจกรรม 

โครงการ บทความ สาระความรู้ และงานวิจัย เพื่อ  

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในจุลสารฉบับนี้ จึงขอ

ขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ  

ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

วิชาชีพครู 
• การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 4  

บัณฑิตวิชาชีพครูและสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
• ครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่อาเซียน 4

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูในการจัด 5 

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

สาขาวิชาสังคมศึกษา
• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์ความรู้ 10 

และการบริการวิชาการเรื่องความรู้ทางภูมิศาสตร์ ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงการตามแนวพระราชดำริ”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
• ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 11

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
• การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 12
• แบ่งฝันปันยิ้ม ... วันเด็ก 12
• ครูวิทย์ Meeting 13
• การแข่งขันกีฬา “วิทย์สัมพันธ์” 13

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
• โครงการอบรม สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพครู 14 

และจรรยาบรรณครูสำหรับครู
• นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 14 

เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  15 

“การเขียนจดหมายสมัครงาน CV และการสัมภาษณ์งาน 
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน”

งานวิจัย
• กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน 16 

อุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้นเขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร

คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 18

ภาพกิจกรรม 19
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การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และสาขาวิชาบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่อาเซียน

วิ ช า ชี พ ค รู

เมื่อในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
เอกสารประกอบการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 
อาคาร 2 ชั้น 13 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานสัปดาห์วิชาการ “วันราชภัฏธนบุรีวิชาการ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่   
13 – 15 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ “ครุศาสตร์วิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ปนัดดา 
ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานทางด้านวิชาการให้บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ ความเข้าใจ และแนวความคิดสร้างสรรค์ วิธีปฏิบัติในสื่อการเรียนการสอน 
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ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ค รู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

โดย ผศ.ดร.สุนันทา แก้วสุข และดร.สมจินตนา จิรายุกุล 

คือ  1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วน
ภูมิภาค และ3) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ สมาชิก  
ผู้ก่อตั้ง ในปี ค.ศ.1967 มี 5 ประเทศ คือ  ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมามีสมาชิกเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน 
ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา รวมปัจจุบันมี 10 ประเทศ ตราสัญลักษณ์อาเซียน จึงเป็นรูปรวงข้าว 10 รวง อยู่ใน
วงกลม หมายถึง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว  วงกลม หมายถึง ความเป็นเอกภาพ   
 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และ3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ACSC) โดยมี  
เป้าหมาย ดังนี้ 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมเป็นประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ค.ศ. 2015) 2) มีการค้าเสรีระหว่างกัน 
ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร 3) เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและการลงทุนอย่างเสรี 4) แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางานทำ และ 5) ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และการดำรงความต่อเนื่อง
ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตร  
สถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ดังแผนภาพการพัฒนาหลักสูตร 
 
                  

 เนื่องในสัปดาห์วิชาการปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 มกราคม 
2558 นับเป็นโอกาสที่ดีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อบริการทางวิชาการแก่ นักศึกษา ครู และบุคลากรในเครือข่าย
อีกวาระหนึ่ง ในการจัดครั้งนี้ ได้เลือกประเด็นที่กำลังสนใจของผู้ที่มี
อาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักศึกษาครูและผู้สนใจ   
เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการ  
เขียนแผนในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จึงได้เชิญวิทยากร

จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 2 ท่าน คือ อาจารย์จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร และดร.ชยพร   
กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาหลักสูตรมาเป็นวิทยากร 
โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.สนุนัทา แกว้สขุ เปน็ผูด้ำเนนิการอภปิราย 
และมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู อาจารย์ ดร.สมจินตนา 
จิรายุกุล และอาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการ  
ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนด้วย 
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ 
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แผนภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” 
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 คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sou rcebook) 
                          

 คู่มือหลักสูตรอาเซียน แบ่งเป็น 5 กรอบเนื้อหา (5 Themes) ดังแผนภาพ      

  แผนภาพ กรอบเนื้อหาในคู่มือหลักสูตรอาเซียน 

 1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน (โครงสร้าง สมาชิกภาพ ความมุ่งประสงค์และแนวทางปฏิบัติ) การสำรวจ
ลักษณะที่สำคัญ ความสำเร็จ และสิ่งท้าทายในอนาคต  
 2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย การสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และอิทธิพลต่อวัฒนธรรม และความเชื่อ 
การตระหนักรู้และชื่นชมในความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน (รายบุคคล หรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับ ลักษณะเฉพาะ  
ที่แตกต่างกัน 
 3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น เป็นการสำรวจประเด็นของท้องถิ่นว่าได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและแนวโน้มของโลกอย่างไร 
และเหตุการณ์ในท้องถิ่นในอาเซียนส่งผลต่อสถานการณ์ของโลกอย่างไร 
 4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม เป็นการส่งเสริมหลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม และให้เครื่องมือ
และข้อมูลแก่ผู้เรียน (ทางด้านวิทยาศาสตร์และทางการเมือง และหลักปรัชญา) เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและสามารถตอบสนอง
ได้อย่างเหมาะสม  
 5. การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การตระหนักถึงความกดดันที่เกิดจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และการเพิ่มจำนวน
ประชากร และผลกระทบต่อความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันภาคในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้สามารถสร้าง
อนาคตที่มั่งคั่ง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน  
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 ในคู่มือหลักสูตรอาเซียน มี 4 ช่องทาง (4 Pathways) และคำถาม สำคัญ (Essential Questions)  

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

 1. การจัดการเรียนรู้ใน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ครอบคลุม 7 สาขาวิชา ได้แก่ ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา ภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา  
 3. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่าน 5 กรอบเนื้อหา (Themes) 
และผ่าน 4 ช่องทาง (Pathways) รวมทั้งใช้คำถามสำคัญ (Essential Questions) 
ที่เน้นกระบวนการคิดที่สำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา เป็นต้น เป็นคำถามที่เชื่อมโยงกับ Pathways และ 
Themes ที่กำหนด โดยมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ใน 7 สาขาวิชา ที่ออกแบบด้วย Backward Design 
 
 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ มี 3 ขั้นตอน ดังภาพ 
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 แนวการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  

 ควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ใช้การบูรณาการทุกๆรายวิชา สามารถยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มุ่งเน้นกระบวนการสำคัญ เช่น กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม แก้ปัญหา 
สืบเสาะ สื่อสาร สร้างความตระหนัก เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพ
จริง และควรส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน  
 

 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
 เอกสาร หนังสือ ตำรา นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 
วรรณกรรม วรรณคดี  เรื่องราว เหตุการณ์ เพลง เกม การละเล่น 
ธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำ บัตรภาพ ป้ายนิเทศ ของจริง 
ของจำลอง E-book, Website, Internet, Facebook, Web 
Community, CD, DVD etc. สถานที่ต่างๆ และบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการเรียนการสอน 
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 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการเรื่องความรู้ทางภูมิศาสตร์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงการตามแนวพระราชดำริ”

ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า

 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา โดย
อาจารย์ ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ  
ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการเรื่องความรู้ทางภูมิศาสตร์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงการตามแนวพระราชดำริ” ขึ้น เพื่อให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยมีการสร้าง 
องค์ความรู้และการบริหารวิชาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และก่อประโยชน์สูงสุด โดยใช้พื้นที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ได้นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิต
ของเต่าทะเล ซึ่งทางศูนย์ฯ มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์อันเป็นการปลูกฝัง
จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดประจำการ ณ ท่าเรือน้ำลึก  
จุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อันเป็นหนึ่งในภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งใน
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ได้ขยายออกไปถึง 200 ไมล์ทะเล การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถ
ใช้ในการค้นหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนการมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบน
เรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้  
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเรือ ตลอดจนภารกิจที่สำคัญอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับ  
นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

 นอกจากนั้นได้นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี และเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนภายในพื้นที่ของศูนย์ฯ อันเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างราย
ได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เพิ่มขึ้น ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจของศูนย์ฯ และเกิดกระบวนการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี 
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 ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 
กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การอบรมคณิตศาสตร์ O-NET ชั้น ป.6 และกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเป็นครูในอนาคต ซึ่งได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากทางโรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงจาก
ค่ายครั้งนี้ ได้เห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ สามารถเรียนรู้ได้จากทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเป็นจุดเริ่มต้น
ของการขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนในเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป 
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ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป

 การแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไปจนถึงพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 
 การแสดงผลงานนักศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 653-654 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผลงานทั้งหมด 30 กว่าโครงงาน มีทั้งโครงงานประเภทการทดลอง และประเภทสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น โครงงานครีมขัดรองเท้าจากผล
ปาล์ม โครงงานเครื่องล้างองุ่น โครงงานถังขยะเซนเซอร์ โครงงานเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็ก โครงงานตู้ตากพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ โครงงานผลิตไวน์จากผลไม้รสหวาน เป็นต้น ซึ่งในการแสดงผลงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ปนัดดา 
ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มาร่วมชมผลงานของนักศึกษาด้วย 

 เด็กและเยาวชน คืออนาคตและกำลังที่สำคัญของชาติ การจัดงานวันเด็กเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและ
เยาวชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงได้ร่วมมือกับชุมชนวัดสังข์กระจาย จัดกิจกรรมวันเด็กให้
กับเด็กๆ ในชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “แบ่งฝันปันยิ้มครั้งที่ 3”  
 กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานชุมชนวัดสังข์กระจาย นักศึกษาได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ในชุมชนได้
ร่วมสนุก เช่น เกมเก้าอี้ดนตรี เกมเหยียบลูกโป่ง สอยดาว และจับฉลากของขวัญ เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมต่างๆ 
จากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และชาวชุมชนวัดสังข์กระจาย 

 การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 แบ่งฝันปันยิ้ม ... วันเด็ก
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ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป

 ครูวิทย์ Meeting

การแข่งขันกีฬา “วิทย์สัมพันธ์”

 งานพบปะสังสรรค์ “ครูวิทย์ meeting” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชา และนักศึกษากับ
คณาจารย์ รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับนักศึกษาอีกด้วย  

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การกีฬายัง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในสังคม การแข่งขันกีฬา “วิทย์สัมพันธ์” เป็น
งานกีฬาประจำปีที่สืบทอดกันมาเพื่อใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การแข่งขันกีฬาในปีนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการแสดงจากนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นการเปิดงาน 
จากนั้นจึงเป็นการแข่งขันกีฬาเช่น ฟุตซอล วอลเล่บอล กีฬาฮาเฮ เป็นต้น และมีการประกวด freshy 
boy & girl เพื่อหาผู้แทนนักศึกษาในการเชื่อมสานความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง 2 สถาบันต่อไป 

 งานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ นันทอุทยาน
สโมสร ซึ่งปีนี้จัดในธีมงาน “ย้อนยุค” ภายในงานมีการจัดซุ้มถ่ายภาพ
สวยๆ จากฝีมือของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บรรยากาศ
ภายในงานเป็นไปด้วยความสดใสจากสีสันของเสื้อผ้า และความ
สนุกสนานจากการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในงานนี้ได้รับ
เกียรติจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์มาร่วมงานด้วย 
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โครงการอบรม สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพครู และจรรยาบรรณครูสำหรับครู

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย 
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 66 ปี  ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในวันที่  8 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมา   
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะ  
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยโครงการได้แบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ นักร้องลูกทุ่งอายุไม่เกิน 
13 ปี และนักร้องลูกทุ่งที่เป็นประชาชนทั่วไป  มีผู้เข้าร่วม ประกวดมาจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากมาย เช่น โรงเรียนวัดไร่ขิง, 
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี, โรงเรียนโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ  
บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป  โครงการมีผู้เข้าประกวดประมาณ 120 คน     
 โดยในปีนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จำนวน   
2 คน  เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในประเภทประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ด้วย คือนางสาวฬุริยา  กรองทอง และนางสาวสุภาวิดา วงค์คำดี โดยมี 
อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ  อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ 
เลขาคณะฯ  และอาจารย์ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ  ไปแอบลุ้นให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยอาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด
โครงการอบรม สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพครู และจรรยาบรรณครูสำหรับครู ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโครงการบัณฑิต
ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู และจรรยาบรรณด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ วิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์เมทินี นิซี, อาจารย์รินวรรณนา ไชยดำ และอาจารย์
เบญจกัลยาณี ไชยคำภา โดยมีอาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ เป็นผู้นำการอภิปราย ซึ่งในการอบรม สัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 90 คน 

8  กรกฎา   วันฟ้าเปิด     ก่อกำเนิดราชภัฏธนบุรีศรีสยาม 
ผลิตคนให้เป็นครูผู้งอกงาม    ดั่งพิกุลจันเจ้าเบ่งบานนิรันดร 
ใต้ร่มเงาพระเจ้าตากสินมหาราชชาตินักรบ มาบรรจบครบรอบ 66 ปีนี้ ดีนักหนา 
คนทั่วล้า ล้วนมาร่วมสถาปนา   ประหนึ่งว่าสถาบันอันเกรียงไกร... 

   ญาณีรัตน์  หาญประเสริฐ     ผู้ประพันธ์ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนจดหมายสมัครงาน CV 
และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

 ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน  และกองวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนจดหมายสมัครงาน CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
รุ่นที่ 6-9 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4” ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 4 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 155 คน ซึ่งการสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้เป็นอย่างมาก  
 ในการนี้ รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุนันทา แก้วสุข   
ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียน-พูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ครุสารธนบุรี16

ง า น วิ จั ย

ชื่อเรื่อง  งานวิจัย เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัย 
   ของชุมชนคลองตาแป้นเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัย  อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีที่สำเร็จ  2557 
 

  กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการอุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้น 2) ศึกษากระบวนการรับมือกับ
สถานการณ์อุทกภัย คือ การจัดทำแผนที่ทางน้ำไหล และแผนที่เส้นทางเดินเท้าเพื่อการอพยพของชุมชนคลองตาแป้น และ   
3) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยตามความต้องการและปัญหาของชุมชนใน 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสำรวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ประสบการณ์ของคนในชุมชน การสำรวจ
และจัดทำแผนที่ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นและวิพากษ์แผนที่เส้นทางน้ำไหลและเส้นทางอพยพของชุมชน 
 

 ผลการวิจัย พบว่า เหตุการณ์น้ำท่วมใน พ.ศ.2554 
ของชุมชนคลองตาแป้นเกิดจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากการ
ระบายน้ำในคลองภาษีเจริญเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้คลองที่
ไหลผ่านชุมชนและเชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน สำหรับการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
ชุมชนมีการบริหารจัดการอุทกภัยใน 3 ระยะ คือ มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดภัยน้ำท่วม มีการจัดการอุทกภัยในช่วงน้ำ
ท่วมทั้งที่ เกิดขึ้นเองและรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก แต่ปัญหาที่พบคือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทำให้การ
ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง และมีการฟื้นฟูชุมชนภายหลังน้ำท่วม เช่น 
ทาสีบ้าน ทำความสะอาด และติดต่อหน่วยราชการมาขุดลอก
คูคลองเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัด
ทำแผนที่เส้นทางน้ำไหลและแผนที่เส้นทางอพยพด้วยเครื่อง
มือระบบดาวเทียม (GPS) เพื่อวัดความสูง-ต่ำในพื้นที่และวัด
ความสูง-ต่ำจากระดับน้ำทะเลของชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิพากษ์แผนที่
ที่ได้จัดทำขึ้น โดยมีการกำหนดหรือแบ่งเขตพื้นที่ของชุมชน
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เป็น 4 เขต และกำหนดเส้นทางการอพยพของแต่ละเขตเพื่อความ
สะดวกในการอพยพออกนอกพื้นที่เพราะเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และ
มีซอยขนาดเล็กจำนวนมาก  
 ด้านแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยตามความต้องการ
และปัญหาของชุมชนใน 3 ระยะ ชุมชนได้เสนอแนวทางการบริหาร
จัดการอุทกภัยในอนาคต ได้แก่ ควรมีการจัดประชุมระหว่างคนใน
ชุมชนเพื่อเตรียมการให้ชุมชนเรียนรู้การเตรียมการก่อนน้ำท่วม ควรมี
การประกาศเตือนล่วงหน้าเพื่อการอพยพ หรือเพื่อแจ้งให้มีการสำรอง
อาหารและน้ำดื่มล่วงหน้า ควรมีการติดต่อหน่วยงานราชการในการ
ดำเนินการช่วยเหลือทั้งทางด้านอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคตั้งแต่
แรกเริ่ม ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการอพยพผู้สูงอายุและคน
พิการ และควรเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เข้าใจกันและกันให้มากขึ้น 
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

คณาจารย์ นักศึกษา

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  “ธนบุรีศรีนพมาศ” 

ประเภทรางวัลอาจารย์แต่งกายรักษาวัฒนธรรมไทย 
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

นายทวีศักดิ์ หงส์เจริญ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557
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ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

งานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะครุศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศสู่อาเซียน

โครงการอบรมการพูดแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนงานการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 10
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