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ค 

คํานํา 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยดานงานวิจัย การถายทอดองคความรูและการนําไปใชประโยชนของงานวิจัยสูการ
บริการตอชุมชน นํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยคณะผูดําเนินโครงการ ไดดําเนินการจัด “โครงการเพ่ิม
จํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู”   ณ    ศูนยการเรียนรู บริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรองคความรูสูภายนอกใหกับชุมชน เพ่ิมจํานวนองคความรูใหมและบูรณาการการจัดการ
ความรูสูชุมชน  

 ในการนี้คณะผูดําเนินโครงการ จึงเล็งเห็นวาโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนตอชุมชน 
โดยคณะผูดําเนินโครงการไดนําองคความรูจากงานวิจัยเผยแพรสูชุมชน  เพ่ือใหเปนแนวทางอยางรูปธรรม 
และคณะผูดําเนินโครงการหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการและนําความรู
และประสบการณท่ีถายทอดใหนั้น นําไปประยุกตใหเขากับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย) 
                                              ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สารบัญ 
 

หนา 
 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 

 ชื่อโครงการ 1 
 ประเด็นท่ีสอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 2 
 ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3 

 ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 3 
 รายชื่อคณะผูดําเนินโครงการ 3 
 รายชื่อนักศึกษารวมโครงการ 4 

 หลักการและเหตุผล 4 
 วัตถุประสงคของโครงการ 5 
 ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 5 
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    ผูประสานงานในพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 6 
    แผนการดําเนินงาน 7 
    ประเภทของกลุมเปาหมาย 8 
    จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 9 
    โครงการนี้จัดอยูในประเภท 10 
    ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  11 
    ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพ่ือดําเนินการบริการ   
    วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

12 

    มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู   
    และความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

13 

    มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความ  
    เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

14 

    โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียน 
    การสอน หรือสรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

15 

    สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 16 
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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรูวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
2. ประเด็นท่ีสอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 

     การปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับนักเรียน/ นักศึกษา 

     สิ่งแวดลอม/ธนาคารขยะ 

     ยาเสพติด 

     การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

     การใหนักศึกษาไดฝกคิด/ วิเคราะห 

     การปลูกปา 

     อ่ืนๆ 

   3.ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   3.1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการ สูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

   3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563 
     องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

    ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
   3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแกทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน ตามศาสตรพระราชา 
     ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 

   ตัวชี้วัดท่ี 2.4.3 รอยละของผลงานบริการวิชาการท่ีดําเนินการภายใตความรวมมือ 
กับหนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 
     เปาประสงค 2.4.8 มหาวิทยาลัยมีประบวนการบริการวิชาการท่ีไดมาตรฐานสอดรับกับ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม 
     ตัวชี้วัดท่ี 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 
 

4. ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ (หัวหนาโครงการ) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

5. รายช่ือคณะผูดําเนินโครงการ : 
                               ช่ือ – สกุล                       สังกัด 

  1)ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
  2) อาจารยหทัยพันธน   สุนทรพิพิธ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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  3) อาจารย ดร.ภัทรวิทย  อยูวัฒนะ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
  4) อาจารยพนิดา นิลอรุณ     วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

   5) อาจารยกัญญานันทน  อนันตมานะ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   6) อาจารยสุวิตา   พฤกษอาภรณ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   7) นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

  8) นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

6. รายช่ือนักศึกษารวมโครงการ 
                              ช่ือ – สกุล                       สังกัด 

  1) นักศึกษาชั้นปท่ี 1,2,3      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

7. หลักการและเหตุผล 
    “แหลงเรียนรู” หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ท่ีสนับสนุนสงเสริม
ใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือ
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู แหลงเรียนรูจึงเปนท่ีเผยแพร 
องคความรูใหแกชุมชนและสังคม เม่ือมีแหลงเรียนรู การเพ่ิมองคความรูกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเขากับ
ประเด็นของสถานการณปจจุบัน เม่ือมีการลงพ้ืนท่ีจริงแลว หากพบประเด็น ของชุมชนท่ีสามารถเพ่ิมเติมเปน
องคความรูใหม จะเปนการตอยอด เพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปเผยแพรสูชุมชน  
     แหลงเรียนรูในชุมชน จึงหมายถึง “แหลง” หรือ “ท่ีรวม” ขอมูล ขาวสาร ความรู สารสนเทศ
กิจกรรมและประสบการณตาง ๆ ในชุมชนท่ีสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนสามารถหาความรูและเรียนรูดวย
ตนเองไดตามอัธยาศัย การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู เปนการจัดใหมีการศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหบุคคล
ในชุมชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงภายใตสิ่งท่ีมี
อยูในสังคมรอบ ๆ ตัว ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน จากประสบการณของวิทยากรหรือปราชญชาวบาน  
จากแปลงสาธิต จากศูนยเรียนรู ฯลฯ โดยมุงหวังใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ในลักษณะของ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอยางไมเปนทางการ ท่ีไมเนนการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน ดังนั้นการสราง
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายในชุมชนจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะกอประโยชนตอกระบวนการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนได
พัฒนาศักยภาพจากประสบการณตรง ซ่ึงสัมผัสและจับตองไดท้ังนี้ ความสําคัญของแหลงเรียนรูในชุมชน ไมไดมี
เฉพาะตอสมาชิกในชุมชนเทานั้น แตยังรวมถึงบุคคลท่ัวไปและผูท่ีศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาไดใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกอใหเกิดการจารึกขอมูลชุมชนท่ี
เปนระบบดวย  
    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน ณ ศูนยการเรียนรู 
วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยกลุมเปาหมายมีความตองการองคความรูใหม 
ท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เพ่ือใหสามารถปรับตัวใหทันตอสถานการณปจจุบัน  ตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพรความรูสูภายนอก ใหกับชุมชน จึงนําองคความรูกลับสูชุมชนอีกครั้ง 
จึงทําใหศูนยการเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ มีการเพ่ิมองคความรูในศูนยการเรียนรู และขยายองคความรูสู
ชุมชนในทุกๆป โดยในปงบประมาณ 2563 ไดขยายองคความรู สูพ้ืนท่ีบานแมยางม้ิน ตําบลศรีถอย อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนท่ีสามารถเสริมความรูกับชุมชนไดตามท่ีชุมชนมีความตองการ ในดานการตอยอด
ของสินคาในชุมชนสูตลาดใหม 
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   8.วัตถุประสงคของโครงการ 
    8.1) เพ่ือเผยแพรองคความรูสูภายนอกใหกับชุมชน 
    8.2) เพ่ือตอยอดผลงานทางวิชาการ 
    8.3) เพ่ือบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชน 

 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
    ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
 

10. สถานท่ีดําเนินการ (โปรดระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ/จังหวัดใหชัดเจน) 
     ศูนยการเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 และศูนย
การเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชุมชนบานแมยางม้ิน ตําบลศรีถอย 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

11. ผูประสานงานในพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 
     ช่ือ-นามสกุล นายบุญฤทธิ์  เตะจะ   (ผูรับรองการนําไปใชประโยชน) 
     เบอรติดตอ 021601452   อีเมล ไมมี 

12. แผนการดําเนินงาน 
กิจกรรม 

(กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ) 
ชวงเวลาดําเนินการ  

(ระบุวันท่ี) 
1.วางแผนดําเนินงาน 1-10 ธันวาคม 2562 
2.จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ 11-12 ธันวาคม 2562 
3.การอนุมัติโครงการ 1 ธันวาคม 2562 
4.ดําเนินการจัดกิจกรรม 19-24 ธันวาคม 2562 
5.ประเมินผลสรุปรายงาน        30 ธันวาคม 2562 

 
 13.ประเภทของกลุมเปาหมาย 
   ชุมชน/ชาวบาน     ผูนําชุมชน     ผูบริหาร  
   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 

 14.จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ รวมท้ังส้ิน …………70…………….. คน 
   14.1 ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จํานวนรวม .....70.... คน 

    1) ครู/อาจารย/นักวิชาการ    จํานวน...2....คน 

    2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน....5.....คน 

    3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา    จํานวน..35...คน 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  



4 

 

   14.2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม จํานวนรวม ....28..... คน 

    1) ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน...28......คน 

     2) ศิษยเกา        จํานวน................คน 

  15.โครงการนี้จัดอยูในประเภท 
     ไมคิดคาบริการ 

  16.ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  
   a.งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดสํารวจความตองการของชุมชน 
ณ ศูนยการเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา 
สํารวจตามแบบสํารวจความคิดเห็น ไดเสนอความตองการในการเพ่ิมองคความรูใหม ดาน "การจัดการผลิตและ
ปฏิบัติการ" เนื่องจากการตลาดในปจจุบัน ระบบออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญในการทําธุรกิจ การขายซ่ึงจะ
นําพาการเขาถึงลูกคาไดเปนอยางดี  โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการมีการสํารวจความตองการต้ังแตวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 เปนตนมา และไดองคความรูใหม เรื่อง "การจัดการผลิตและปฏิบัติการ” ซ่ึงจะเสริมกับการ
พัฒนาทุนมนุษยขององคความรูเดิมและไดสรุปผลเปนรายงานผลสํารวจความตองการของชุมชน 
 

หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ *หนังสือขอความอนุเคราะห /ผลการสํารวจความตองการของชุมชน  

 17.ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพ่ือดําเนินการบริการ
วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
    ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการระหวางชุมชนบานแมยางม้ิน ตําบลศรีถอย อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย  เพ่ือดําเนินการถายทอดความรูสูชุมชน 

หลักฐานประกอบ : เอกสารความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

 18.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และ
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  
  18.1 การเรียนการสอน เสริมสรางการเรียนรู และความเขมแข็งของชุมชน บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา CIM1105 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operations Management)    
โดยใชการวิเคราะห วางแผนและควบคุมการผลิต โดยใหชุมชนวิเคราะหรวมกัน  เพ่ือผลักดันใหสินคาชุมชน 
มีการตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หลักฐานประกอบ :  
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาหท่ีมีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชานั้นๆ 
2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบุรายละเอียดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ มคอ.3  และ ตองมีการระบุ
รายละเอียดการบูรณาการในหัวขอประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีทําใหเกิดการเรียนรูตามท่ีระบุใน
รายละเอียดวิชา 
*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ตองมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งลาสุดอยูในชวง
ระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 เทานั้น 
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 19.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

a. ไมมี 
หลักฐานประกอบ : เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผนดินหรอืงบประมาณรายได 
ในปงบประมาณ 2562-2563 เทานั้น 

 

 20.โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน 
หรือสรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไมมี 
 
หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พรอมระบุสัปดาหท่ีมีการประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ในการเรียนการสอน หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร และแนบภาพถายเพ่ิมเติม 
หากมีการประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการสรางงานวิจัย โปรดแนบเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/

(ว-1ช) งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณรายได ในปงบประมาณ 2562-2563 เทานั้น   
 

 21.สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
   งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,000  บาท 
   งบประมาณท่ีใชไป   2,000  บาท 
     1.  หมวดคาตอบแทน          2,000       บาท 
     2.  หมวดคาใชจาย                     -  บาท 
     3.  หมวดคาวัสดุ                         -         บาท 
 

 22.งบประมาณรายจาย (แบงเปนหมวด) 

รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน 

1. หมวดคาตอบแทน 

คาวิทยากร จํานวน 1 คน จํานวน 1 วัน 2,000 บาท 

2. หมวดคาใชสอย- 

3. หมวดคาวัสดุ 

รวม (ยอดรวมตัวอักษร) 2,000 บาท 

 
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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 23.แผนการใชงบประมาณ (ใหสอดคลองกับชวงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 

(กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 

แผนการดําเนินงานขอท่ี 12) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 61) 

ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค. 62) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะทํางาน 5 - - - 

2. ติดตอประประสานงานกับพ้ืนท่ี

เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 
5 - - - 

3. รับสมัครผูเขารวมโครงการ 5 - - - 

4. อบรมใหความรู 80 % 2,000 - - 

5. ติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลโครงการระยะ 
(ตั้งแตเริ่มตนจน) 
2. สรุปผลโครงการ 

5 - - - 

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะตองเทากับ 100 เปอรเซ็นต 
 
 

 24.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  
  24.1.ชุมชนสามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดกับผลิตภัณฑชุมชนได 
  24.2.จํานวนองคความรูท่ีไดสามารถเปนประโยชนตอชุมชชน 

 25.ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
  รอยละของความรูและความเขาใจของผูรับบริการ 
  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  รอยละของการนําองคความรูไปใชประโยชน 
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26.การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (รอยละ) 
ผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

 
ผลการ
ประเมิน 
(ระดับ) 

 

การบรรลุ 
จํานวน
ผูตอบ
แบบ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ครู/
อาจารย/
นักศึกษา ชุมชน/

ชาวบาน บรรลุ 
ไม

บรรลุ 

1. ดานความพึงพอใจ 100* 95** 98.40 4.92   70  

2. ดานความรูความเขาใจ 100* 95** 97.35 4.91   70  
3. ดานการนําความรูไปใช
ประโยชน 

100* 95** 98.20 4.89   70  

รวม 100* 95** 97.98 4.90   70  
*  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ครู/อาจารย/ นิสิตนักศึกษา) 
**  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ชาวบาน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก 

27.องคความรูท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 
  องคความรูท่ีเปนรูปธรรม  
  ชุมชนแมยางม้ิน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการผลิตและการปฏิบัติการ เพ่ือตอยอดสินคา
ใหเกิดการขยายตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
  องคความรูท่ีเปนนามธรรม 
  ความพึงพอใจในการท่ีชุมชนสามารถสรางผลิตภัณฑของชุมชน ตอยอดผลิตภัณฑ เพ่ือการพัฒนา
สงเสริมใหผลิตภัณฑรักษาไวใหกับรุนหลังตอไป 
หลักฐานประกอบ : เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม 
  

28.รายละเอียดองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ (สําคัญมาก) 
   การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ 
ท้ังในภาคการผลิต และการบริการ จากการแขงขันเพ่ือความอยูรอด และการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Competitive Advantage) ทําใหทุกหนวยงานตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอด โดยการนําเอาเครื่องมือ
ตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช เชน การใชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) การผลิต 
(Production) การตลาด (Marketing) การจัดการปฏิบัติการ (Operation System) และศาสตรดานอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบคอมพิวเตอร (Computer System) มาชวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิผล (Efficiency) และประสิทธิภาพสูงสุด (Effectiveness) การวางแผนและการควบคุม
ในระบบการผลิต กลยุทธดานการบริหารจัดการผลิต และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวาง
ผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย  
การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกปญหาการผลิตการบริหารและ
การควบคุมดานคุณภาพ ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกปญหาการผลิต ท้ังนี้ ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชกับการทํางานจริง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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   โดยในครั้งนี้ชุมชนแมยางม้ินไดแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑผาทอและลายผาของชุมชนแมยางม้ินกับ
นักศึกษาซ่ึงเปนลายผาเฉพาะตัว  โดยชุมชนผลิตข้ึนไวใชสําหรับการใชภายในชุมชนเทานั้น นักศึกษาจึง
วิเคราะห พัฒนาผลิตภัณฑใหมีการตอยอด เพ่ือเสริมสรางรายไดใหกับชุมชนอีกทางหนึ่ง และเผยแพรสินคา
ทางระบบออนไลน เปนการกระจายสินคาสูตลาดท่ีกวางขวางข้ึน 

29.ปญหา / อุปสรรค / ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขปญหา 
ไมมี 
 
               ลงชื่อ     

                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย) 
                             ผูรับผิดชอบโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  



 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 
 
 

ผลการประเมิน 

 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 

สรุปผลจากการทําแบบประเมิน 
โครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยมีผูเขารวม
โครงการท้ังหมด 100 คน และสงแบบประเมินโครงการท้ังหมด 100 คน มีผลการวิเคราะหผลดังตารางตอไปนี้ 

  ตอนท่ี 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนํา
ความรูไปใชประโยชน 

รายการ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉล่ีย รอยละ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานความพึงพอใจโดยรวม 

1. วิทยากรมีองคความรูในการถายองค
ความรู 

96 3 1   4.95 99.00 

2. รูปแบบการจัดโครงการ  

“เพ่ิมจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู” 
93 5 2   4.92 98.20 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 92 4 4   4.88 97.60 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
โครงการ 

90 9 1   4.89 95.40 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ี 94 6 0   4.96 99.20 

ผลรวมดานความพึงพอใจท้ังหมด 465 19 5   4.90 97.96 

ดานความรู ความเขาใจโดยรวม 
6. มีความรูเก่ียวกับการคนหาทุนมนุษย 91 7 2   4.89 97.8 

7. มีการรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของ
องคความรูจากโครงการ 

98 2 0   4.98 99.60 

8. มีความเขาใจสาระสําคัญและ
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

95 4 1   4.94 98.8 

9. มีการรับรูและเขาใจกระบวนการมีสวน
รวมในกิจกรรมตลอดโครงการ 

92 5 3   4.89 97.80 

10. มีการปฏิบัติและมีสวนรวมกับ
กิจกรรมของโครงการอยางครบถวน 

95 5 0   4.95 99.00 

ผลรวมดานความรูความเขาใจท้ังหมด 471 23 6   4.93 98.32 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

รายการ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉล่ีย รอยละ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานการนําความรูไปใชประโยชนโดยรวม 

11. ทานสามารถนําความรูจากการรวม
กิจกรรมไปใชและสามารถแนะนําผูอ่ืนได 

96 1 3   4.93 98.60 

12. ทานสามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดจริงและ
ตอเนื่อง 

96 3 1   4.95 99.00 

13. ทานมีแนวทางในการพัฒนาตอยอด
องคความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมใน
อนาคต 

93 6 1   4.92 98.40 

14. ทานสามารถนําองคความรูท่ีไดรับจาก
การรวมโครงการไปใชประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาเพ่ือสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว 

90 8 2   4.88 97.6 

15. กิจกรรมนี้ทําใหเกิดการสรางเครือขาย
ในชุมชน/สังคม 

94 5 1   4.93 98.60 

ผลรวมดานการนําความรูไปใชประโยชน
ท้ังหมด 

469 23 8   4.92 98.44 

 
 
 
 

  ตอนท่ี 2 สรุปการนําองคความรูไปใชประโยชนไดจริง  

รายการ 

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม รอยละ 

ได ไมได 
ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับจากโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชนได
จริง 

100 0 100 

 

 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้ 
 1. ผลรวมการประเมินดานความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย 4.91     คิดเปน รอยละ 98.28 
 2. ผลรวมการประเมินดานความรูความเขาใจ  คาเฉลี่ย 4.93 คิดเปน รอยละ 98.32 
 3. ผลรวมการประเมินดานการนําความรูไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปน รอยละ 98.44 
 4. ผลรวมทุกดาน คาเฉลี่ย 4.91 คิดเปน รอยละ 98.20 

(หมายเหตุ** แปลงคาเฉลี่ยใหเปนคารอยละ โดยการนําผลรวมคาเฉลี่ย X 20) 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ไมมี 

  



 

 

 

 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 

  



 

 

 
 

นักศึกษา ศึกษาการปนใยฝายเพ่ือทําเปนเสนดายจากชุมชน 
เปนขั้นตอนเริ่มแรกของการทอผา 

 
เสนดายที่ยอมจากสีธรรมชาติ 

 

  



 

 

 
สีธรรมชาติจากใบฮอม  การทําขย้ีใบใหออกสี จะออกสมีวง  

นําเสนดายไปยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ผาที่ยอม ทอ และปกลาย ชุมชนแมยางม้ิน จ.เชียงราย 

 

 
 

เสื้อที่ตัด แบบขอชนเผาปากากะญอ 
 

  



 

 

 
 
 

 
ถายภาพรวมกัน 

  


	    ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ
	13.ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย
	( ชุมชน/ชาวบ้าน    ( ผู้นำชุมชน    ( ผู้บริหาร
	14.จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น …………70…………….. คน
	22.งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด)
	25.ความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ

