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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จึงน ามาสู่การเปิดศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และ ถ่ายทอดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของวิทยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการ โดยมีเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานทางวิชาการ
และเป็นที่พ่ึงพาของสังคม ในการนี้ชุมชน ชาวบ้าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้นักศึกษาของวิทยาลัยยังสามรถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
การสอนในห้องเรียนลงสู่พื้นที่ เพ่ือฝึกฝนเชิงปฏิบัติในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

คณะผู้ด าเนินโครงการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของผู้น าชุมชน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
น้ าสามเสน เขตดุสิต ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายและจุดเน้นของวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมประชาชนเพ่ือสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านบริการวิชาการเพ่ือที่ชุมชนจะมีการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิจัย และถ่ายทอด
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนท่าน้ าสามเสน รวมถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งและลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ชื่อโครงการ “พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน”  
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
        ตัวชี้วัด 2.3.1 : จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

3. สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
3.1) สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย 
       ข้อที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

4. สอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1)  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบ่งชี้ 
  ระดับหลักสูตร   

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
   ตัวชี้วัด 3.1: การบริกาวิชาการแก่สังคม 

4.2) สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       อัตลักษณ์ :     เป็นนักปฏิบัติ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร            จิตสาธารณะ 
       เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :    เน้นความเป็นวัง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       เอกลักษณ์ของวิทยาลัย :    เป็นองค์กรด้านนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
4.3) การบูรณาการโครงการกับ :    การจัดการเรียนการสอน       การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน 

5. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
6. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย 

คณะผู้ด าเนินโครงการ 
6.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
6.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
6.3. อาจารย์หทัยพันธน์  สุนทรพิพิธ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
6.4. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
6.5. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  บุญยิ่ง   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
6.6. อาจารย์ สุพัตรา    ปราณี   วิทยาลัยและนวัตกรรมการจัดการ 
6.7. อาจารย์ คัทลียา    จันดา   วิทยาลัยและนวัตกรรมการจัดการ 
6.8. อาจารย์ ศิริญญา   ศิริญานันท ์  วิทยาลัยและนวัตกรรมการจัดการ 
6.9. อาจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน   วิทยาลัยและนวัตกรรมการจัดการ 
6.10  อาจารย์พิมพ์พลอย       ธีรสถิตย์ธรรม  วิทยาลัยและนวัตกรรมการจัดการ 
 

7. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเมืองไทยเป็นประเทศไทยเปิดรับอึวามรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ท า
ให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผบของการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอ่ืนมาใช้ใน
การศึกษเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน จึงหันลืมการน าเทตโนโลยีชาวบ้านที่มีดั้งเดิมมาประกอบการใช้ชีวิตเหมือนใน



อดีต แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างขึ้นในชุมชน ปัจจุบันวิถีชีวติแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคง
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือตามพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ดังนั้นฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงเล็งเห็นความส าคัญและการรับ
การเรียนรู้จากแหล่ง การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนร้สู่ชุมชน เพ่ิมขึ้น โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันสานและฟ้ืนฟูแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน เพื่อน าประโยชน์ไปใช้ชีวิตประจ าวัน  และสามารถน าความรู้เป็นพัฒนาจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆได้ 

 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนโดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 

8.2. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
9. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
 แผนงานโครงการใหม่  แผนงานโครงการต่อเนื่อง  แผนงานโครงการขยายผล 
ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล...................................................................................  

10. ความสอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 การบริการวิชาการวิชาชีพเพ่ือพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานชุมชนและท้องถิ่น 
 พัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

11. ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 
 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ   
 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 การให้บริการในลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 
 การพัฒนาคุณภาพ 

  

12. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ (ข้ามไปตอบข้อ 14)  มีค่าบริการ 
 

13.ระยะเวลาโครงการ วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 เมษายน 2560 
 
 
 



14.แผนการด าเนินงาน 

 

 
15.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน.....3….... คน 

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน.....2..... คน 
3) นักศึกษา    จ านวน.....155...คน 
4) บุคลากรภายนอก   จ านวน.......40.... คน 

 
16. งบประมาณรายจ่าย   งบรายได้   งบแผ่นดิน 
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณเบิก-จ่าย 20,000 บาท    

รายการ งบประมาณ  (บาท) 
1. งบด าเนินการ  
 ค่าตอบแทน  

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 16,200 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,800 

 ค่าวัสด ุ  
รวม  20,000 

    ตัวอักษร ( สองหมื่นบาทถ้วน)  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17. สถานที่ด าเนินการ 
 ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สามารถน าระบบการจัดการมาใช้พัฒนาและสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้ 
2)สามารถออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตนเองที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายในอาชีพตนเองได้ 

 
 
 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมเตรียมแผนการด าเนินงาน             
2 ประสานงานด้านสถานที่             
3 เสนอโครงการอนุมัติ             
4 ด าเนินโครงการตามแผนด าเนินการ             
5 รายการเบิก-จ่ายโครงการ             
6 รายงานผลการด าเนินโครงการ             



19.การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
ของกลุ่มเครือข่าย 

95** 
96.60 

 
  

2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มเครือข่าย  

95** 
98.60 

 
  

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  95** 97.40    
4. ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย 

95** 
98.40 

 
  

 
  

    
      

 
 

 
                    (อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย) 

                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        

                                                                                                                       
                                  
 
 
 

                                          (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 
                    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก าหนดการ 
ชื่อโครงการ “พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน”  
   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
วันเวลาด าเนินการ วันที่ 5-6 มีนาคม 2560 

สถานที่ด าเนินการ ชุมชน ท่าน้ าสามเสน  เขตดุสิต กรุงเทพ  
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

------------------------------------------ 
วันที่ 5 มีนาคม 2560 
เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
07.30 – 08.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
08.00 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาชีพค้าขาย” 
   วิทยากร  อาจารย์ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาชีพค้าขาย”(ต่อ) 
   วิทยากร  อาจารย์ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน 
17.00 น.  ปิดการสัมมนา 
 
วันที่ 6 มีนาคม 2560 
เวลา   รายละเอียด 
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
08.00 – 12.00 น. การบรรยายและท ากิจกรรมในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาชีพค้าขาย” 
   วิทยากร  อาจารย์ ภาณุพงศ ์จันทน์ผลิน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. ท ากิจกรรมในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาชีพค้าขาย” (ต่อ) 
   วิทยากร  อาจารย์ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน 
17.00 น.  ปิดการสัมมนา 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ประเมินโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมิน 
“โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้สู่ชุมชน” 

5-6 มีนาคม 2560 
ณ ชุมชนท่าน้ าสามเสน 

ผลการประเมิน 
จากแบบสอบถามท าการสอบถามกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งผู้ประเมินขอ

น าเสนอผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าโครงการ 
 ตอนที่  2 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ  ชาย จ านวน   89 คน คิดเป็นร้อยละ   44.50 
 หญิง จ านวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ   55.50 

1.2 ประเภท  อาจารย์/บุคลากรใน จ านวน   5 คน คิดเป็นร้อยละ   2.50 
 นักศึกษา จ านวน  155   คน คิดเป็นร้อยละ   77.50 
 บุคลากรภายนอก จ านวน  40   คน คิดเป็นร้อยละ   20.00 

 
ส่วนที่ ความพกงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของกลุ่ม
เครือข่าย 

4.83 0.54 96.60 มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย  4.93 0.48 98.60 มากที่สุด 
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.87 0.53 97.40 มากที่สุด 
4. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
เครือข่าย 

4.92 0.63 98.40 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.55 97.75 มากที่สุด 
 
สรุปได้ว่า 
 ผู้เข้าโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.89 ร้อยละ 97.75  

 



 


