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บทสรุปผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีการมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯตามนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การด าเนินงานเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข้าสู่อาเซียน 
โดยทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นองค์กรแห่ง “คุณภาพ” 
โดยการบูรณาการในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การบูรณา
การการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้สู่อาเซียน ด้วยการผลิตก าลังคน
ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน อีกทั้งการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งสู่การเป็น
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  Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) is realized to enter AEC 
by providing excellent knowledge about ASEAN Community; ASEAN Economic Community 
(AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Socio - Cultural Community 
(ASCC). The university has a plan leading to take an action and efficiently follow up the 
university’s plan under direction of the university’s development plan. According to the 
policy about higher education in Thailand, the National Economic and Social Development 
Plan, including Thai Government policy and Ministry of education’s strategy will be operated 
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to all related level that will continue to achieve the same purpose developing the higher 
education to ASEAN countries.   Moreover, the university plans to develop our university by 
emphasizing to develop to be the quality organization. There is the integration in every 
aspect according to the four missions of the university which are; 

1. Instruction integration 

2. Research integration 

3. Academic service integration 

4. Preservation of arts and culture integration. 

  We have to develop all missions in order to support the economic and social 
development to ASEAN by producing high class students in science and technology, making 
research and development project including giving the academic service to society and 
community. Furthermore, we also prepare the preservation of arts and culture integration in 
order to increase the capability in competition and to meet with the needs of society and 
community under the science and technology knowledge. Finally, we propose to be the 
leading university of entrepreneurship in international class. 

 
ประวัติหน่วยงาน (โดยย่อ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 

คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะ



อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มีพื้นท่ีการศึกษา 4 พ้ืนที่ คือ ศาลายา (ส านักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัย 

เพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 วิสัยทัศน์ 

  

 

 

 

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ 

2.  สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า  สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 

3.   เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตท้องถิ่น 

4.   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 

5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 

6.   พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ 

7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนั้นก็

คือ ด้านงานบริการวิชาการ เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยและรัฐบาลให้ความสนใจในการบูรณาการการกับ

ชุมชน สังคมประเทศชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯและสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้มีการปรึกษาหารือกับคณะ

ต่างๆ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย โดยได้ก าหนดในเขตชุมชนใกล้เคียงกับ

พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่รับบริการ จึงก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตาม

“เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการ” 

( SMART Entrepreneur University) 



ความต้องการของผู้รับบริการในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ประโยชน์

สูงสุด ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

บุคลากรที่มีความเชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ด้านต่างๆ ของคนในชุมชน ให้ชุมชนเกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้

ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ในอนาคตที่ดีต่อไป 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 

 ภายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น เป็นการจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของการถ่ายทอด

องค์ความรู้ การฝึกอบรม ปฏิบัติ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้พ้ืนฐานทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือให้การเรียนรู้ในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลที่สามารถเข้าถึงได้  และสามารถช่วย

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม หลักสูตรต่างๆ

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และชุมชนต่อไป  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) ที่มีขั้นตอนอยู่ 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ (Plan) เพื่อ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
(Do) แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น (Check) วิธีการปฏิบัติใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ก็จัดให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน (Act) หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็หาวิธีการใหม่ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ 
 

1) การถ่ายทอดนโยบาย (Plan) 
ฝ่ายแผนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงานระดับคณะต่างๆและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมในส่วนการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน เป็นฝ่ายด าเนินงาน โดยท าการส ารวจก าหนดเป้าหมาย หลักสูตรต่างๆ เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ความเชีนวชาญสู่ความต้องการรับบริการจากชุมชน มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องที่หน่วยงาน กฎระเบียบ ข้อบงคับต่างๆ หรือบุคลากรได้รับมอบหมายเพ่ือให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน, เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพ่ือให้เกิดอาชีพ และการมีงานท า อีกทั้งส่งเสริม ให้ผู้
ว่างงานและสมาชิกในชุมชนให้มีงานท า และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 
อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้หลังจากการฝึกอบรม  โดย
อาศัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการสร้าความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 

2) การประชาสัมพันธ์,ประชุม,ด าเนินการ (Do) 



ด าเนินการขออนุมัติโครงการตามล าดับ จัดให้มีการประชุมชี้แจงภายในองค์กรเพ่ือปฏิบัติตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้ 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านมุฑิตา เพ่ือพิจารณาการส่งบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรม
หลักสูตรวิชาชีพ ต่างๆ เช่น การท าน้ าตกหินเทียมไพเบอร์กลาส, การท าวัสดุทดแทนรักตีลาย ด้วย
แม่พิมพ์ต้นแบบด้วยยาวซิลิโคน, ความรู้และปฏิบัติการปอกสายไฟและต่อสายไฟ, เทคนิคทั่วไป
ส าหรับงานปูพื้น, การประกอบอาหารพร้อมทานอย่างง่าย, การค านวณต้นทุนเบื้องต้นในการประกอบ
อาหารเพื่อการจ าหน่าย, การคิดและการออกแบบชิ้นงานจากไม้, การท าเจลอาบน้ า แชมพู และโลชั่น 
เป็นต้น 
2.2) แต่งตั้งผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือประสานเรื่องการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
โดยมอบหมายให้ทางประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยด าเนินการ อีกทั้งแถลงข่าวโดยติดต่อ
นักข่าว ส่งข่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหนังสือ หนังสือพิมพ์ E-mail Social Media และ
จัดท าข้อมูลลง Website ถึงหน่วยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งร่วมมือกับฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือข่าย 
2.3) มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือความต่อเนื่องระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 28 
เมษายน 2560 โดยการแบ่งประเภทของการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนและการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยแบ่งการฝึกให้เกิดความเชื่ยวชาญในวิชาชีพ 
โดยจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน ดังนี้ (1) จัดกลุ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับเยาวชน (2) ให้ค าแนะน ากับ
เยาวชนในการก าหนดตัวชีวัดและเป้าหมายของกิจกรรมเสริมสร้างวิชาชีพให้ชัดเจน (3) ชี้แนะ
แนวทางในการติดตามผลกิจกรรมวิชาชีพและก าหนดรูปแบบรายงานการติดตามผลอย่างชัดเจน ท า
ได้จริงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (1) บูรณาการวิชาชีพกับการเรียน
การสอน โดยสอดแทรก 3D (Democracy, Decency, Drug-Free) เข้าไปกับการเรียนการสอน
ส าหรับเยาวชนกลุ่มนี้ โดยอาจก าหนดเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับวิชาชีพ เช่นจริยธรรมทางธุรกิจ เป็น
ต้น (2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่กันไป โดยมี
การพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือใช้ก าหนดการเข้ากิจกรรมของเยาวชน เช่น สมุดบันทึกกิจกรรมตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนจบโครงการ โดยจัดสร้างเครื่องมือในการติดตามกิจกรรมวิชาชีพของเยาวชนกลุ่มนี้ต่อไป 

     3) สรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการ 
จัดประชุมผู้แทนแต่ของละฝ่าย โดยมีท่านอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักต่าง ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
จากจังหวัด/ตัวแทนจากชุมชน (ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา)/ตัวแทนบุคลากรที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้รับฟังรายงานการประเมินโครงการ ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริม ในการต่อยอดการด าเนินงานในปีต่อไป 
หรือส่งเสริมในการถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการสู่ชุมชนอ่ืนใกล้เคียง 



4) การประเมินและปรับปรุง 
จากการประเมินโครงการ ฝ่ายคณะด าเนินการผู้รับผิดชอบ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้แทนของแต่ละฝ่ายและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และคณะผู้บริหาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 
4.42) และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.62) คือการสนับสนุนกิจกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในปีต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะได้
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติการที่ดีและ
ชัดเจนขึ้น และสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

- ปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนชาย (บ้านมุฑิตา) ให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพ่ือสร้างอาชีพในอนาคต 
และอีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่ใช้อยู่ให้ทราบและเป็นที่รู้จัก 

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้หลักสูตรของแต่ละ
ประเภทเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 4.0 



- ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาอยู่คใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและจะเป็นพลังส าคัญนการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในยุค 
4.0 เมื่อออกจากศูนย์แห่งนี้ไป 

- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีส่วนร่วมและเป็นที่รู้จักของชุมชน และประเทศในภูมิภาค
ก่อให้เกิดการต่อยอดในโอกาสต่อๆไป 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

- มีเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เมื่อออกมาแล้วจะได้มีความรู้เพ่ือประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 

- มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนบูรณาการร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
- ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านหลักสูตร

คุณภาพชีวิต ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานภาครัฐ 
- ชุมชนให้ความสนใจโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (บ้านมุฑิตา)และสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐม 
- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ ท าให้มีการแก้ไข ปรับปรุงอยู่ตลอด เพ่ือให้

ตรงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
- จากเดิมไม่เคยมีการแบ่งฝ่ายในการด าเนินงาน คือผู้ท าโครงการรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียว ไม่มีการ

ประสานงานเพ่ือให้ได้ประโยขน์สูงสุด ท าให้ต้องท าแผนเพ่ือมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรที่เก่ียวข้องในแต่ละฝ่ายและเครือข่ายเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่
ด้อยโอกาส 

- ข้อจ ากัดของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับบริการในการฝึกอบรม 
 
ความท้าทายต่อไป 

- ในปีต่อๆไปโครงการยกระดับคณภาพชีวิตชุมชน จะคงมาตรฐานการด าเนินการเพื่อให้ยังคงความ
เป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างอาชีพอันทรงคุณค่าของในชุมชนและภูมิภาคอันดีงาม
สืบไป 

- เพ่ิมหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างอาชีพที่แตกต่างและเป็นที่ต้องการได้ 



- ในอนาคตต่อไปก็จะขออนุมัติขยายผลการจัดโครงการฯและการปฏิบัติไปสู่บุคลากรในกลุ่มต่างๆ 
นอกเหนือจากเยาวชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน, ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา   อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


