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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   
  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจยั   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต    วิจัย / นวัตกรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     การบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร     ความเป็นนานาชาติ 

 
 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแก่เยาวชนในพ้ืนที่หลักหกและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง (640262) 
หลักการและเหตุผล  

จากการแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เข้ามามีบทบาทท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
รวมทั้งกระแสการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ส่งผลให้พฤติกรรมทางสังคมเปล่ียนแปลงไป เยาวชนคนไทยท่ีไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ชีวิต อาจจะอยู่ในสังคมแบบไม่มีความสุข จึงจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเองให้พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นคนดีในสังคมเพ่ือเกื้อกูลความสุขและคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม กระแสดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบทั่วทุกวงการไม่เว้นแต่วงการการศึกษา ที่จะต้องปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยในยุคนี้ให้มีการขับเคล่ือนกลไกทางการศึกษาของประเทศแบบ
องค์รวมเพ่ือให้มีพร้อมต่อการแข่งขัน ซ่ึงเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศอัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ทักษะการดํารงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพก็เป็นหน่ึงใน
ทักษะท่ีสําคัญ ซ่ึงทั่วโลกยกให้เป็นทักษะท่ีสําคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่อาจจะเป็นทักษะ
ที่ผู้ปกครองและสงคมไทยให้ความสําคัญน้อยกว่าทักษะความความรู้เชิงวิชาการ ทําให้วงการศึกษาซ่ึงเป็น
เยาวชนไทยขาดทักษะในการนําตัวเองไปในทิศทางที่เหมาะสมซ่ึงหมายถึงทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่มี
ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
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ตําบลหลักหกและใกล้เคียงใช้หลักการเรียนการสอนแบบ Active Learning of New Normal โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กที่ไม่เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสหรือเชื้อโรคอ่ืน พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนทําที่
บ้าน Learn From Home และโดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละกระบวนการพัฒนา ซ่ึงประกอบด้วย 4 
ข้ันตอน คือ 1 การพัฒนาคน 2 การพัฒนากลุ่มองค์กรและเครือข่าย 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 4 การ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการและเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4คน 4 ฐาน 
ได้แก่ 1.ฐานคนรักษ์เศรษฐกิจครัวเรือน คือ ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําบัญชีและงบประมาณ
ครวัเรือน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารเงิน โดยการค้นหาปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือนของตน และหา
แนวทางปรับเศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีข้ึน 2.ฐานคนสร้างสรรค์ เป็นฐานของการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่าน
กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ โดยให้เสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือสังคม โดยใช้วัตถุดิบ 
ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน 3.ฐานคนดําเนินการ (ผลิต) เป็นฐานการสร้างประสบการณ์จริง โดยเรียนรู้ปัญหา
และการแก้ไขปัญหา 4.ฐานคน ธุรกิจเป็นฐานการค้าขายท่ีต้องนําผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด จะเห็นได้
ว่า การเรียนการสอนแบบ 4 คน 4 ฐาน เป็นการปูพ้ืนฐาน เศรษฐกิจหมุนเวียนที่น้อมนําศาสตร์พระราชามา
เป็นแนวทางการพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา บูรณาการ
สู่การเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตในยุควิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาด ดังนั้น คณะบัญชี คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์พัฒนาหลักหก ศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดต้ัง
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการสนองนโยบายและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน และขยายผลโดยการนําองค์ความรู้สู่ชุมชน ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและป้องกันสุขภาพในช่วงโรคระบาด
ไวรัสโควิด 19 ได้อย่างยั่งยืน 

 
1.1วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจภาคประชาชน โดยการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และทักษะอาชีพ 
แบบ 4 คน 4 ฐานแก่นักเรียน ม.1-ม.4 หรือ ป.5-ป.6 โดยมีคุณครูเป็นผู้เอ้ืออํานวย ผู้ปกครอง และ
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้สนับสนุน ร่วมด้วยช่วยกันไม่น้อยกว่า รุ่นละ 50 คน 

2.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ม.1-ม.4 หรือ ป.5-ป.6 ในการพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุดตามศาสตร์พระราชา 
ด้วยความพยายามทําการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนของนักเรียน  

3. เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้ แบบ 4 คน 4 ฐาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจภาคประชาชน 
 
1.2 เป้าหมายความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนนักศึกษา 5 คน บุคลากร 5 คน บุคคลภายนอก 20 คน 
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 ส่วนท่ี 2 วิธีดําเนินการ 
1) ระยะเริ่มต้น – เนื่องจากโครงการน้ีได้ยกระดับเป็นงานของกลุ่มคณะที่เรียกวา่ กลุ่มเศรษฐศาสตร์

และธุรกิจ ประกอบด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหาร และคณะบัญชี จึงได้มีการประชุมร่วม 3 
คณะ เพือพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการรว่มระหว่างสามคณะ 

2) ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการ การเตรียมเอกสารเชิญชวนโรงเรียน
รอบๆ มหาวทิยาลัย และในชุมชนหลักหกและใกล้เคียง 

3) ระยะท่ี 1 - พัฒนาความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงบูรณาการจัดในรูปแบบ Onsite 
ให้ความรู้และทําความเข้าใจเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนโดยมีคณะบัญชีรับผิดขอบ และ
งบประมาณหกขวดโหลเพ่ือการบริหารเศรษฐกิจครัวเรือน มีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ 

4) ระยะท่ี 2 - สร้างแรงบันดาลใจให้สําเร็จสร้างความรู้ความเข้าใจ การกําหนดเป้าหมาย และ
ออกแบบโครงการสร้างรายได้เสริม หรอืลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนการนําเสนอโครงการ โดยมี
คณะบริหารรับผิดชอบ 

5) ระยะท่ี 3-การนําโครงการสู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่มและตนเอง จัดห่าโค้ชให้แต่ละ
โครงการ และการประชุมโค้ชเพ่ือกําหนดภารกิจและทิศทางของโค้ช จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานแบบ PDCA 

อย่างไรก็ดีในปี 2564 เกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด19 (รอบเดลต้าและโอไมครอน) ที่แพร่
ระบาดอย่างมากในโรงเรยีน จึงมีเวลาดําเนินโครงการนี้ค่อนข้างน้อย จึงดําเนินการได้เพียงระยะเริ่มต้น และ
ระยะท่ี 1 ส่วนระยะท่ี 2 และระยะที่ 3 จะดําเนินการในปีถัดไป โดยกลุ่มคณะวิชาจะขอทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนนิการ / การนําไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ร้อยละ 100 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความ
พอใจที่ 4.61 

1 .  ผลประ เ มิ น จ าก
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้อยก ว่าร้ อยละ  50 
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

 

2.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการต้ังไว้ 30 
คน  

 60 คน หรือ ร้อย
ละ 200 ของ
เป้าหมาย 

2 .  เ อ ก ส า ร ล ง ช่ื อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

     
     

 
**กรณี โครงการท่ีประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ต้ังในระบบ..........30..................คน 
2. จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน................50.....................................คน 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)……………50……………….คน 

 
ส่วนท่ี 4   การตรวจสอบผลการดําเนนิการ/ อภปิรายความสําเร็จหรือไม่สําเร็จตามวตัถุประสงค ์
 การตรวจสอบผลการดําเนินการ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการโครงการน้ีในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 506 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการใน
ส่วนระยะเริ่มต้นและระยะท่ี 1 คือ  

1) การบริการวิชาการในเรื่อง การบริหารงบประมาณครอบครัวด้วยทฤษฎี 6 ขวดโหล ซ่ึงนักเรียนใน
ชุมชนหลักหกท่ีมาจากโรงเรียนธัญญะบุรี สามารถมีความเข้าใจ คํานวณ และนําเสนอการจัดการ
งบประมาณครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 

2) นักเรียนได้ลงมือจัดทํา 6 ขวดโหล และออกแบบขวดโหลตามแนวทางสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

3) เกิดการมีส่วนร่วมในการทําโครงการ ระหว่างนักเรียนและคุณครูโรงเรียนธัญญะ นักศึกษาภาค
ปกติจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบัญชี นักศึกษาภาคพิเศษ(ผู้พิการ)ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
และอาจารย์คณะบัญชีและคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเล่นดนตรีประกอบการจัดทํา 6 ขวด
โหล 

4) มีกิจกรรมเสริมจากนักศึกษาผู้พิการ คือ กิจกรรมเสริมกําลังใจให้แก่นักเรียน ผ่านการเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาผู้พิการในการก้าวผ่านอุปสรรคและการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ
ของชีวิต 

ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมเสริมกําลังใจ 
และทักษะด้านการบริหารงบประมาณครอบครัว ผ่านทฤษฎี 6 ขวด และการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารงบประมาณครอบครัว ก็จะทําให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในครอบครัว นําไปสู่การพึ่งพาตนเองโดย
เริ่มต้นจากการบริหารงบในระดับครัวเรือน และจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะเศรษฐศาสตร์จึงมีความ
พร้อมท่ีจะพัฒนาโครงการน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจภาคประชาชน ซ่ึงจะทําขยายผลในปีถัดไป ผ่าน
โครงการท่ีจะขอทุนสนับสนุนจาก สสส. 
ส่วนท่ี 5   สรุปผลการดําเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการดําเนนิงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
- ส่ิงท่ีได้ดําเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
 - ไม่มี - 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 

ผลการประเมินในคราวน้ี พบว่า ประสบความสําเร็จทั้งในเชิงปริมาณและตาม
วัตถุประสงค์  
 
- ข้อเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 กิจกรรมนี้ ควรขยายผลในยังโรงเรียนอ่ืนๆ รอบชุมชนหลักหกและใกล้เคียง 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งท่ีเกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบรกิาร)   
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ ซ่ึงในโครงการน้ีก็คือ นักเรยีน

จากโรงเรียนธัญญะบุรี โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 
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1) ผลลัพธ์ด้านการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ในด้านกําลังใจในการก้าวข้าม
ปัญหาชีวิต ผ่านประสบการณ์การสูญเสียและการเปล่ียนแปลงชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ของนักศึกษาพิการ ซ่ึงในกิจกรรมนี้ ทั้งผู้ให้(นักศึกษาพิการ) และผู้รับ (นักเรียน) ต่างให้
กําลังใจซ่ึงกันและกัน 

2) ผลลัพธ์ด้านทักษะการบริหารงบประมาณครอบครัว พบว่า นักเรียนทุกกลุ่ม( 5 กลุ่ม) 
สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการของทฤษฎี 6 ขวดโหล เพ่ือการจัดบริหารจัดการ
งบประมาณครอบครัว ผ่านการประกวดและการนําเสนอ 6 ขวดโหลของแต่ละกลุ่ม ซ่ึง
นักเรียนกลุ่มนี้สามารถนําความเข้าใจเรื่องการบริหารงบประมาณครอบครัวไปถ่ายทอด
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจของครอบครัวที่จะลุกข้ึนมาบริหาร
งบประมาณของครอบครัวตนเอง 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวชิาการ  ระดบัมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน

อาจารย์ท้ังหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
เป็นโครงการบริการวิชาการระดับคลัสเตอร์ ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์มีจํานวน 5 คน ร้อยละ 5 คือ 0.6 คน ประกอบด้วยรายช่ืออาจารย์ดังนี ้
1) รศ.ดร.ณรงค ์เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
2) อ.อรอนงค์ นธิิภาคย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ 

และมีอาจารย์จากคณะบัญชีเข้าร่วมดังนี้ 
3) ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี 
4) ผศ.อังสนา  ศรีประเสริฐ 
5) อ.พิมลวรรณ  ตรีพัฒนสิทธิ ์
 
ภาพกิจกรรม 
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*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม 

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

  



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |

ภาคผนวก 
 

โปรดแนบเอกสารตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ในส่วน 
ที่ 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตัวอย่าง 
แบบสอบถาม/แบบสํารวจ 

 
 


