รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โดย
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563

ค
คํานํา
งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยดานงานวิจัย การถายทอดองคความรูและการนําไปใชประโยชนของงานวิจัยสูการ
บริการตอชุมชน นํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยคณะผูดําเนินโครงการ ไดดําเนินการจัด “โครงการเพิ่ม
จํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู” ณ ศูนยการเรียนรู บริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองคความรูสูภายนอกใหกับชุมชน เพิ่มจํานวนองคความรูใหมและบูรณาการการจัดการ
ความรูสูชุมชน
ในการนี้คณะผูดําเนินโครงการ จึงเล็งเห็นวาโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนตอชุมชน
โดยคณะผูดําเนินโครงการไดนําองคความรูจากงานวิจัยเผยแพรสูชุมชน เพื่อใหเปนแนวทางอยางรูปธรรม
และคณะผูดําเนินโครงการหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการและนําความรู
และประสบการณที่ถายทอดใหนั้น นําไปประยุกตใหเขากับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ค
สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ชื่อโครงการ
ประเด็นที่สอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
รายชื่อคณะผูดําเนินโครงการ
รายชื่อนักศึกษารวมโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
สถานที่ดําเนินการ
ผูประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ
แผนการดําเนินงาน
ประเภทของกลุมเปาหมาย
จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
โครงการนี้จัดอยูในประเภท
ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
ความรวมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพื่อดําเนินการบริการ
วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
และความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสรางการเรียนรู และความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียน
การสอน หรือสรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ
งบประมาณรายจาย

ก
ข
1
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ง
สารบัญ (ตอ)
แผนการใชงบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ
การติดตามประเมินผลโครงการ
องคความรูที่เกิดจากการบริการวิชาการ
รายละเอียดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ
ปญหา / อุปสรรค และขอเสนอแนะ
บทสังเคราะหโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563

หนา
18
19
20
21
21
23
24
26

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ชื่อโครงการ : เพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. ประเด็นที่สอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
 การปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับนักเรียน/ นักศึกษา
 สิ่งแวดลอม/ธนาคารขยะ
 ยาเสพติด
 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
 การใหนักศึกษาไดฝกคิด/ วิเคราะห
 การปลูกปา
 อื่นๆ
การศึกษา

3.ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
3.1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ สูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแก
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ตามศาสตรพระราชา
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 รอยละของผลงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใตความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
เปาประสงค 2.4.8 มหาวิทยาลัยมีประบวนการบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานสอดรับกับ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
4. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ (หัวหนาโครงการ) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงค
ชัย
5. รายชื่อคณะผูดําเนินโครงการ :
ชื่อ – สกุล
1)ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร
2) อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ

สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3) อาจารย ดร.ภัทรวิทย อยูวัฒนะ
4) อาจารยพนิดา นิลอรุณ
5) อาจารยกัญญานันทน อนันตมานะ
6) อาจารยสุวิตา พฤกษอาภรณ
7) นางสาวพัทธนันท โรจนรุงวัฒน
8) นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
6. รายชื่อนักศึกษารวมโครงการ
ชื่อ – สกุล
1) นักศึกษาชั้นปที่ 1,2,3

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7. หลักการและเหตุผล
“แหลงเรียนรู” หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ที่สนับสนุนสงเสริม
ใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อ
เสริมสร างให ผู เรี ย นเกิ ดกระบวนการเรีย นรู และเปน บุคคลแหงการเรีย นรู แหล งเรี ยนรูจึ งเป น ที่ เผยแพร
องคความรูใหแกชุมชนและสังคม เมื่อมีแหลงเรียนรู การเพิ่มองคความรูกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขากับ
ประเด็นของสถานการณปจจุบัน เมื่อมีการลงพื้นที่จริงแลว หากพบประเด็น ของชุมชนที่สามารถเพิ่มเติมเปน
องคความรูใหม จะเปนการตอยอด เพื่อนําองคความรูที่ไดไปเผยแพรสูชุมชน
แหลงเรียนรูในชุมชน จึงหมายถึง “แหลง” หรือ “ที่รวม” ขอมูล ขาวสาร ความรู สารสนเทศ
กิจกรรมและประสบการณ ตาง ๆ ในชุมชนที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนสามารถหาความรูและเรียนรูดวย
ตนเองไดตามอัธยาศัย การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู เปนการจัดใหมีการศึกษาที่เกื้อหนุนใหบุคคล
ในชุมชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงภายใตสิ่งที่มี
อยูในสั งคมรอบ ๆ ตั ว ทั้ งที่ มีชี วิ ตและไม มีชีวิต เชน จากประสบการณ ของวิท ยากรหรือปราชญ ช าวบาน
จากแปลงสาธิต จากศู น ยเรี ยนรู ฯลฯ โดยมุงหวังให เกิดการเรียนรูจากประสบการณ จริ ง ในลั กษณะของ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอยางไมเปนทางการ ที่ไมเนนการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน ดังนั้นการสราง
แหลงเรียนรูที่หลากหลายในชุมชนจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะกอประโยชนตอกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนได
พัฒนาศักยภาพจากประสบการณตรง ซึ่งสัมผัสและจับตองไดทั้งนี้ ความสําคัญของแหลงเรียนรูในชุมชน ไมได
มี เฉพาะต อ สมาชิ ก ในชุ ม ชนเท านั้ น แต ยั งรวมถึ งบุ ค คลทั่ ว ไปและผู ที่ ศึ ก ษาอยู ในสถาบั น การศึ ก ษาได ใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกอใหเกิดการจารึก
ขอมูลชุมชนที่เปนระบบดวย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน ณ ศูนยการเรียนรู
วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยกลุมเปาหมายมีความตองการองคความรูใหม
ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ สถานการณ ป จ จุ บั น ตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรความรูสูภายนอก ใหกับชุมชน จึงนําองคความรูกลับสูชุมชนอีกครั้ง
จึงทําใหศูนยการเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ มีการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรู และขยายองคความรู
สูชุมชนในทุกๆป โดยในปงบประมาณ 2563 ไดขยายองคความรู สูพื้นที่บานแมยางมิ้น ตําบลศรีถอย อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนที่สามารถเสริมความรูกับชุมชนไดตามที่ชุมชนมีความตองการ ในดานการตอ
ยอดของสินคาในชุมชนสูตลาดใหม

8.วัตถุประสงคของโครงการ
8.1) เพื่อเผยแพรองคความรูสูภายนอกใหกับชุมชน
8.2) เพื่อตอยอดผลงานทางวิชาการ
8.3) เพื่อบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชน
9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563
10. สถานที่ดําเนินการ (โปรดระบุพื้นที่ดําเนินการ/จังหวัดใหชัดเจน)
ศูนยการเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 และศูนย
การเรียนรู วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชุมชนบานแมยางมิ้น ตําบลศรีถอย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
11. ผูประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล นายบุญฤทธิ์ เตะจะ (ผูรับรองการนําไปใชประโยชน)
เบอรติดตอ 021601452
อีเมล ไมมี
12. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

(กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ)

1.วางแผนดําเนินงาน
2.จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ
3.การอนุมัติโครงการ
4.ดําเนินการจัดกิจกรรม
5.ประเมินผลสรุปรายงาน

ชวงเวลาดําเนินการ
(ระบุวันที่)
1-10 ธันวาคม 2562
11-12 ธันวาคม 2562
1 ธันวาคม 2562
19-24 ธันวาคม 2562
30 ธันวาคม 2562

13.ประเภทของกลุมเปาหมาย
 ชุมชน/ชาวบาน  ผูนําชุมชน
 ผูบริหาร
 อืน่ ๆ (ระบุ)...........................................................
14.จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น …………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

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 ไดเสนอความตองการในการเพิ่มองคความรูใหม ดาน "การจัดการผลิต
และปฏิบัติการ" เนื่องจากการตลาดในปจจุบัน ระบบออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญในการทําธุรกิจ การขาย
ซึ่งจะนําพาการเขาถึงลูกคาไดเปนอยางดี โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการมีการสํารวจความตองการตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนมา และไดองคความรูใหม เรื่อง "การจัดการผลิตและปฏิบัติการ” ซึ่งจะเสริมกับ
การพัฒนาทุนมนุษยขององคความรูเดิมและไดสรุปผลเปนรายงานผลสํารวจความตองการของชุมชน
หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ *หนังสือขอความอนุเคราะห /ผลการสํารวจความตองการของชุมชน
17.ความรวมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพื่อดําเนินการบริการ
วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
ความรวมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการระหวางชุมชนบานแมยางมิ้น ตําบลศรีถอย อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อดําเนินการถายทอดความรูสูชุมชน
หลักฐานประกอบ : เอกสารความรวมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
18.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางการเรียนรู และ
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
18.1 การเรียนการสอน เสริมสรางการเรียนรู และความเขมแข็งของชุมชน บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา CIM1105 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operations Management)
โดยใชการวิเคราะห วางแผนและควบคุมการผลิต โดยใหชุมชนวิเคราะหรวมกัน เพื่อผลักดันใหสินคาชุมชน
มีการตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักฐานประกอบ :
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาหที่มีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชานั้นๆ
2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สอดคลองกับ มคอ.3 และ ตองมีการระบุ
รายละเอียดการบูรณาการในหัวขอประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดวิชา
*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ตองมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งลาสุดอยูในชวง
ระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 เทานั้น

19.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสรางการเรียนรู และความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
a. ไมมี
หลักฐานประกอบ : เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณรายได
ในปงบประมาณ 2562-2563 เทานั้น
20.โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน
หรือสรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไมมี
หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พรอมระบุสัปดาหที่มีการประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอน หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร และแนบภาพถายเพิ่มเติม
หากมีการประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการสรางงานวิจัย โปรดแนบเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1
ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณรายได ในปงบประมาณ 2562-2563 เทานั้น
21.สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,000 บาท
งบประมาณที่ใชไป
2,000 บาท
1. หมวดคาตอบแทน
2. หมวดคาใชจาย
3. หมวดคาวัสดุ

2,000
-

บาท
บาท
บาท

22.งบประมาณรายจาย (แบงเปนหมวด)
รายการ

รายละเอียด

จํานวนเงิน

1. หมวดคาตอบแทน
จํานวน 1 คน จํานวน 1 วัน

คาวิทยากร

2,000 บาท

2. หมวดคาใชสอย3. หมวดคาวัสดุ
รวม
หมายเหตุ* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(ยอดรวมตัวอักษร)

2,000 บาท

23.แผนการใชงบประมาณ (ใหสอดคลองกับชวงเวลาในปฏิทินกิจกรรม)
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(กิจกรรมที่สอดคลองกับ

(ต.ค. - ธ.ค. 61)

(ม.ค. - มี.ค. 62)

แผนการดําเนินงานขอที่ 12)

1. คณะทํางาน
2. ติดตอประประสานงานกับพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
3. รับสมัครผูเขารวมโครงการ
4. อบรมใหความรู
5. ติดตามและประเมินผล
1. การประเมินผลโครงการระยะ
(ตั้งแตเริ่มตนจน)
2. สรุปผลโครงการ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

(%)

(บาท)

(%)

(บาท)

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

80 %

2,000

-

-

5

-

-

-

หมายเหตุ* เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะตองเทากับ 100 เปอรเซ็นต

24.ผลที่คาดวาจะไดรับ :
24.1.ชุมชนสามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดกับผลิตภัณฑชุมชนได
24.2.จํานวนองคความรูที่ไดสามารถเปนประโยชนตอชุมชชน
25.ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ
 รอยละของความรูและความเขาใจของผูรับบริการ
 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
 รอยละของการนําองคความรูไปใชประโยชน

26.การติดตามประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมใน
การพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ
3.จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นใน
แหลงเรียนรูบริการวิชาการ
4.ผลรวมคะแนนเฉลี่ยดานความพึง
พอใจ ดานความรูความเขาใจ และ
ดานการนําความรูไปใชประโยชน

การบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ


เปาหมาย

ผลการประเมิน

รอยละ 100

100

1 เครือขาย

1



1 องคความรู

1



ระดับ 4.90

4.91



หมายเหตุ

* ใหมีขอคําถามเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ดาน (ครู/อาจารย/ นิสิตนักศึกษา)
** ใหมีขอคําถามเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ดาน (ชาวบาน/ชุมชน/สังคม)
หมายเหตุ : แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก

27.องคความรูที่เกิดจากการบริการวิชาการ
 องคความรูที่เปนรูปธรรม
ชุมชนแมยางมิ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการผลิตและการปฏิบัติการ เพื่อตอยอดสินคา
ใหเกิดการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น
 องคความรูที่เปนนามธรรม
ความพึงพอใจในการที่ชุมชนสามารถสรางผลิตภัณฑของชุมชน ตอยอดผลิตภัณฑ เพื่อการพัฒนา
สงเสริมใหผลิตภัณฑรักษาไวใหกับรุนหลังตอไป
หลักฐานประกอบ : เอกสารใหความรูท่ใี ชในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม
28.รายละเอียดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ (สําคัญมาก)
การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ ถือเปนเรื่องที่สําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในภาคการผลิ ต และการบริการ จากการแขงขัน เพื่อความอยูรอด และการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน (Competitive Advantage) ทําให ทุกหน วยงานตองมีการปรับตัวเพื่ อความอยูรอด โดยการนําเอา
เครื่องมือตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใช เชน การใชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System)
การผลิ ต (Production) การตลาด (Marketing) การจัดการปฏิบั ติการ (Operation System) และศาสตร
ด านอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย างยิ่ งการนํ าระบบคอมพิ วเตอร (Computer System) มาชว ยในการควบคุม การ
ป
ฏิ
บั
ติ
ง
า
น
เพื่อทําใหเกิดประสิทธิผล (Efficiency) และประสิทธิภาพสูงสุด (Effectiveness) การวางแผนและการควบคุม
ในระบบการผลิต กลยุทธดานการบริหารจัดการผลิต และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวาง

ผั งโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบงานและการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย
การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกปญหาการผลิตการบริหารและ
การควบคุ ม ด า นคุ ณ ภาพ ตลอดจนหลั ก การดํ า เนิ น งานในการแก ป ญ หาการผลิ ต ทั้ ง นี้ ได แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณความรูเพื่อนําไปประยุกตใชกับการทํางานจริง
โดยในครั้งนี้ชุ มชนแม ยางมิ้ น ได แลกเปลี่ย นผลิตภั ณ ฑ ผาทอและลายผ าของชุ มชนแม ย างมิ้ น กับ
นั กศึ กษาซึ่งเป น ลายผ าเฉพาะตั ว โดยชุมชนผลิตขึ้น ไวใชสําหรับ การใชภ ายในชุมชนเทานั้น นักศึกษาจึง
วิเคราะห พัฒนาผลิตภัณฑใหมีการตอยอด เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับชุมชนอีกทางหนึ่ง และเผยแพรสินคา
ทางระบบออนไลน เปนการกระจายสินคาสูตลาดที่กวางขวางขึ้น
29.ปญหา / อุปสรรค / ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหา
ไมมี

ลงชื่อ...................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย)
ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ภาคผนวก

ผลการประเมิน

สรุปผลจากการทําแบบประเมิน
โครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผลการประเมินโครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยมีผูเขารวม
โครงการทั้งหมด 100 คน และสงแบบประเมินโครงการทั้งหมด 100 คน มีผลการวิเคราะหผลดังตารางตอไปนี้
ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนํา
ความรูไปใชประโยชน
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
รายการ
มาก
ปาน
นอย คาเฉลี่ย รอยละ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ดานความพึงพอใจโดยรวม
1. วิทยากรมีองคความรูในการถายองค
96
3
1
4.95
99.00
ความรู
2. รูปแบบการจัดโครงการ
93
5
2
4.92
98.20
“เพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู”
4.88
97.60
92
4
4
3. อาหารและเครื่องดื่ม
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
90
9
1
4.89
95.40
โครงการ
4.96
99.20
94
6
0
5. ความเหมาะสมของสถานที่
4.90
97.96
ผลรวมดานความพึงพอใจทั้งหมด
465
19
5
ดานความรู ความเขาใจโดยรวม
91
7
2
6. มีความรูเกี่ยวกับการคนหาทุนมนุษย
4.89
97.8
7. มีการรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของ
98
2
0
4.98
99.60
องคความรูจากโครงการ
8. มีความเขาใจสาระสําคัญและ
95
4
1
4.94
98.8
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
9. มีการรับรูและเขาใจกระบวนการมีสวน
92
5
3
4.89
97.80
รวมในกิจกรรมตลอดโครงการ
10. มีการปฏิบัติและมีสวนรวมกับ
95
5
0
4.95
99.00
กิจกรรมของโครงการอยางครบถวน

ผลรวมดานความรูความเขาใจทั้งหมด

รายการ
ดานการนําความรูไปใชประโยชนโดยรวม
11. ทานสามารถนําความรูจากการรวม
กิจกรรมไปใชและสามารถแนะนําผูอื่นได
12. ทานสามารถนําองคความรูที่ไดไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดจริงและ
ตอเนื่อง
13. ทานมีแนวทางในการพัฒนาตอยอด
องคความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมใน
อนาคต
14. ทานสามารถนําองคความรูที่ไดรับจาก
การรวมโครงการไปใชประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาเพื่อสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว
15. กิจกรรมนี้ทําใหเกิดการสรางเครือขาย
ในชุมชน/สังคม
ผลรวมดานการนําความรูไปใชประโยชน
ทั้งหมด

471

23

6

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
มาก
ปาน
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง

นอย
ที่สุด

4.93

98.32

คาเฉลี่ย

รอยละ

96

1

3

4.93

98.60

96

3

1

4.95

99.00

93

6

1

4.92

98.40

90

8

2

4.88

97.6

94

5

1

4.93

98.60

469

23

8

4.92

98.44

ตอนที่ 2 สรุปการนําองคความรูไปใชประโยชนไดจริง
รายการ
ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชนได
จริง

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
ได
ไมได
100
0

การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้

รอยละ
100

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)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ไมมี

ภาพกิจกรรม

นักศึกษา ศึกษาการปนใยฝายเพื่อทําเปนเสนดายจากชุมชน
เปนขั้นตอนเริ่มแรกของการทอผา

เสนดายที่ยอมจากสีธรรมชาติ

สีธรรมชาติจากใบฮอม การทําขยี้ใบใหออกสี จะออกสีมวง
นําเสนดายไปยอม

ผาที่ยอม ทอ และปกลาย ชุมชนแมยางมิ้น จ.เชียงราย

เสื้อที่ตัด แบบขอชนเผาปากากะญอ

ถายภาพรวมกัน

