
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

รหัสโครงการ : ................/2561 



ก 
 

 

ค าน า 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้านงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยสู่การ
บริการต่อชุมชน น ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะผู้ด าเนินโครงการ ได้ด าเนินการจัด “โครงการเพ่ิม
จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้”   ณ    ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอกให้กับชุมชน เพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการการจัดการ
ความรู้สู่ชุมชน  

 ในการนี้คณะผู้ด าเนินโครงการ จึงเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยคณะผู้ด าเนินโครงการได้น าองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่สู่ชุมชน  เพ่ือให้เป็นแนวทางอย่างรูปธรรม 
และคณะผู้ด าเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและน าความรู้
และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดให้นั้น น าไปประยุกต์ให้เข้ากับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

 
 

(อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 
                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          



ข 
 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
1. ชื่อโครงการ 1 
2. ประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 2 
3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 3 
5. รายชื่อคณะผู้ด าเนินโครงการ 3 
6. รายชื่อนักศึกษาร่วมโครงการ 4 
7. หลักการและเหตุผล 4 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5 
9. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 5 
10. สถานที่ด าเนินการ 6 
11. ผู้ประสานงานในพ้ืนที่บริการวิชาการ 6 
12. แผนการด าเนินงาน 7 
13. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 8 
14. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 9 
15. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 10 
16. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  11 
17. ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือด าเนินการบริการ

วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
12 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
และความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

13 

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

14 

20. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการ
สอน หรือสร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

15 

21. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 16 
22. งบประมาณรายจ่าย 17 
23. แผนการใช้งบประมาณ 18 
24. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 19 
25. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 20 
26. การติดตามประเมินผลโครงการ  21 
27. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 21 



ค 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
 

28. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ 23 
29. ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 24 
30. บทสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561 26 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ชื่อโครงการ : เพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

2. ประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 
 สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 
 ยาเสพติด 
 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 
 การปลูกป่า 
 อ่ืนๆ 

3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน ตามศาสตร์พระราชา 
   ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ร้อยละของผลงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 
เป้าประสงค์ 2.4.8 มหาวิทยาลัยมีประบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) : อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย 

5. รายช่ือคณะผู้ด าเนินโครงการ : 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 

1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2) อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
3) อาจารย์พนิดา นิลอรุณ     วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4) อาจารย์กัญญานันทน์  อนันต์มานะ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
5) อาจารย์สุวิตา   พฤกษอาภรณ์    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
6) นางสาวพัทธนันท์  โรจน์รุ่งวัฒน์    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
7) นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
รายช่ือนักศึกษาร่วมโครงการ 

                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 
1) นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 
 
 

6. หลักการและเหตุผล 

 “แหล่งเรียนรู้” เป็นแหล่งที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม เมื่อมีแหล่งเรียนรู้ การเพิ่ม
อ งค์ ค วาม รู้ ก ระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  เพ่ื อ ให้ เข้ ากั บป ระ เด็ น ของสถานการณ์ ปั จ จุ บั น  เมื่ อมี ก าร  
ลงพ้ืนที่จริงแล้ว หากพบประเด็น ของชุมชนที่สามารถเพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ใหม่ จะเป็นการต่อยอด เพ่ือน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอก ให้กับ
ชุมชน จึงน าองค์ความรู้กลับสู่ชุมชนอีก 

 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
7.1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอกให้กับชุมชน 
7.2) เพ่ือต่อยอดผลงานทางวิชาการ 
7.3) เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (โปรดระบุวันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรม) 
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 

 

8. สถานที่ด าเนินการ (โปรดระบพุื้นที่ด าเนินการ/จังหวัดให้ชัดเจน) 
ศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2  
โรงเรียนวัดส้มแป้น  อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 

9. ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ......................(ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์) 
เบอร์ติดต่อ................................................................. อีเมล..................................................................... 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

10. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

(กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการ) 
ช่วงเวลาด าเนินการ  

(ระบุวันที่) 
1.วางแผนด าเนินงาน 1-31 สิงหาคม 2560 
2.จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ 1-26 กันยายน 2560 
3.การอนุมัติโครงการ 27 กันยายน 2560 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 
5.ประเมินผลสรุปรายงาน 1 เมษายน 2561 

 
11. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/ชาวบ้าน     ผู้น าชุมชน     ผู้บริหาร  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 

12. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น …………100…………….. คน 
14.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จ านวนรวม .....70.... คน 
 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน...5....คน 
 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน....5.....คน 
 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน..70...คน 

 14.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จ านวนรวม ....20..... คน 
 1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน...20......คน 
  2) ศิษย์เก่า     จ านวน................คน 

13. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

 

14. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
14.1. งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ส ารวจความต้องการของชุมชน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษา ส ารวจตามแบบส ารวจความคิดเห็น ได้เสนอความต้องการในการเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ด้าน  
"การพัฒนาทุนมนุษย์" เนื่องจากปัจจุบัน มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  หากมีการพัฒนาอย่างเป็น
รูปแบบ มีทักษะในการใช้ทุนมนุษย์ให้เกิดประโยชน์  จะท าให้สามารถน าไปปฏิบัติให้ได้อย่างเชี่ยวชาญ 
โดยมีการส ารวจความต้องการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้องค์ความรู้ใหม่ เรื่อง "เทคนิคการ
สร้างเยาวชนให้พร้อมสู่ยุค Thailand 4.0" และได้สรุปผลเป็นรายงานผลส ารวจความต้องการของชุมชน 

 (โปรดอธิบายผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพให้ชัดเจน  
ซึ่งต้องระบุสถานที่ด าเนินการส ารวจความต้องการ) 
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หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน  

15. ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อด าเนินการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................................ ..................  
(โปรดระบุหน่วยงานท่ีท าความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ) 

หลักฐานประกอบ : เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

16. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

18.1 เทคนิคการสร้างเยาวชนพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
HCM 2101 การพัฒนาทุนมนุษย์และองค์การ และ GEL 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
สืบค้น  โดยใช้ทฤษฎีของการพัฒนาทุนมนุษย์ ประยุกต์ใช้กับชุมชน โดยให้ชุมชนวิเคราะห์
ความสามารถของตนเอง เพ่ือผลักดันให้ทุนมนุษย์ที่มีในแต่ละบุคคล น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่น าองค์ความรู้มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการ และอธิบายรายละเอียดการบูร
ณาการองค์ความรู้นั้นๆ ให้ชัดเจน เช่น บูรณาการกับรายวิชา SIM 2110 เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชด าริ ใน
สัปดาห์ที่ 5 การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยการน าองค์ความรู้ เรื่อง การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชุมชน และนักศึกษาได้ร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมโดยการคิด วิเคราะห์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม)   
หลักฐานประกอบ :  
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชา
นั้นๆ 
2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบรุายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ มคอ.3  และ ต้องมี
การระบุรายละเอียดการบูรณาการในหัวข้อประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตามทีร่ะบุในรายละเอียดวิชา 
*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งล่าสุดอยู่
ในช่วงระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 2561 เท่านั้น 

17. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

17.1. ไม่มี 
หลักฐานประกอบ : เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เท่านั้น 

18. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ
สร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไม่มี 
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หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พร้อมระบุสัปดาห์ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และแนบภาพถ่ายเพ่ิมเติม 

หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานวิจัย โปรดแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เท่านั้น   

 

19. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 50,000  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  50,000  บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน        10,000      บาท 
2.  หมวดค่าใช้จ่าย                     30,000    บาท 
3.  หมวดค่าวัสดุ                        10,000       บาท 
 

20. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน 

1. หมวดค่าตอบแทน 

ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน * 10 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท 10,000 บาท 

2. หมวดค่าใช้สอย 

ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 60 คน * 200 บาท * 2 มื้อ 24,000 บาท 

ค่าอาหารว่าง จ านวน 60 คน * 25 บาท * 4 มื้อ 6,000 บาท 

3. หมวดค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ - 10,000 บาท  

รวม (ยอดรวมตัวอักษร) 50,000 บาท 

 
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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21. แผนการใช้งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 

(กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

แผนการด าเนินงานข้อที่ 12) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค. 61) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะท างาน 5 5,000 - - 

2. ติดต่อประประสานงานกับพ้ืนที่

เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
5 5,000 - - 

3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 5 5,000 - - 

4. อบรมให้ความรู้เรื่องคนรุ่นใหม่

รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ชีวิตจะ

สดใส 

80 % 40,000 - - 

5. ติดตามและประเมินผล 

1. การประเมินผลโครงการระยะ 

(ตั้งแต่เริ่มต้นจน) 

2. สรุปผลโครงการ 

5 5,000 - - 

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต ์

 
 

22. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
22.1. ชุมชนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาคนในชุมชนได้ 
22.2. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้สามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชชน 

23. ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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24. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

 
ผลการ
ประเมิน 
(ระดับ) 

 

การบรรลุ 
จ านวน

ผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ครู/
อาจารย์/
นักศึกษา ชุมชน/

ชาวบ้าน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

1. ด้านความพึงพอใจ 100* 95** 97.96 4.90   100  
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 100* 95** 98.32 4.92   100  
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

100* 95** 98.52 4.93   100  

รวม 100* 95** 4.91 98.20   100  
*  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ครู/อาจารย/์ นิสิตนักศกึษา) 
**  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 

25. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  

  ระบุ............................................................................................................... 
  องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
  ระบุ.............................................................................. ................................. 
หลักฐานประกอบ : เอกสารให้ความรู้ทีใ่ช้ในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม 
  

26. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ (ส าคัญมาก) 

ไม่มี 
(โปรดอธิบายรายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการพอสังเขป โดยต้องสอดคล้องกับความรู้เอกสารประกอบการ
อบรมในภาคผนวก) 

27. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ไม่มี 

 
 
 
       ลงชื่อ    ชลภสัสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย 
                (อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ



 
 

  

 
 
 

ภาคผวนก 
 

 
 



 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน 
 
 
 
 



 
 

  

สรุปผลจากการท าแบบประเมิน 
โครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ชีวิตจะสดใส 

 
 ผลการประเมินโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดชีวิตจะสดใส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
100 คน และส่งแบบประเมินโครงการทั้งหมด 60 คน มีผลการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
1. วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์
ความรู้ 

95 3 2   
4.93 98.60 

2. รูปแบบการจัดโครงการ “การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน” 

92 8 0   
4.92 98.40 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 92 7 1   4.91 98.20 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
โครงการ 

92 2 3   
4.77 95.40 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
โครงการ 

97 2 1   
4.96 99.20 

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด 468 22 7   4.90 97.96 

ด้านความรู้ ความเข้าใจโดยรวม 
6. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนรุ่นใหม่รู้เท่า
ทันภัยยาเสพติด ชีวิตจะสดใส 

95 3 2   
4.93 98.60 

7. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของ
องค์ความรู้จากโครงการ 

98 2 0   
4.98 99.60 

8. มีความเข้าใจสาระส าคัญและ
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

95 4 1   
4.94 98.80 

9. มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตลอดโครงการ 

92 2 3   
4.77 95.40 

10. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของโครงการอย่างครบถ้วน 

97 2 1   
4.96 99.20 

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจทั้งหมด 477 13 7   4.92 98.32 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม 
11. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

95 3 2   
4.93 98.60 

12. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริงและ
ต่อเนื่อง 

98 2 0   

4.98 99.60 

13. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมใน
อนาคต 

95 4 1   

4.94 98.80 

14. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

93 2 3   

4.82 96.40 

15. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ในชุมชน/สังคม 

97 2 1   
4.96 99.20 

ผลรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด 478 13 7  

 
4.93 98.52 

 
 

  ตอนที่ 2 สรุปการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

รายการ 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

ได้ ไม่ได้ 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

100 0 100 

 
 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ชีวิตจะสดใส ณ 
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการประเมิน
ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 4.90     คิดเป็น ร้อยละ 97.96 
 2. ผลรวมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็น ร้อยละ 98.32 
 3. ผลรวมการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น ร้อยละ 98.52 
 4. ผลรวมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.91 คิดเป็น ร้อยละ 98.20 
 
 

(หมายเหตุ** แปลงค่าเฉลี่ยให้เป็นค่าร้อยละ โดยการน าผลรวมค่าเฉลี่ย X 20) 



 
 

  

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ไม่มี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 



 
 

  

 



 
 

  

 
 
 



 
 

  

 



 
 

  
 


