
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

 

ช่ือโครงการ “โครงการสงัคมแห่งการเรียนรู้” 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจยั / นวตักรรม 
 ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม     การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
 ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร     ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้ายงาน...........นางสาววนิดา วงษาเวยีง............รหสับุคลากร……5890117…. 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน….....…วทิยาลยันวตักรรมสงัคม…………. 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปญัหา  
ดว้ยปญัหาสงัคมทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปญัหาการเรยีกรอ้งสทิธมินุษยชน ความยุตธิรรม ความ

เสมอภาค ความไม่เท่าเทยีมในสงัคม ทางออกของปญัหาเหล่าน้ีเหน็ควรทีจ่ะส่งเสรมิให้นักศกึษา อาจารย ์
และผู้สนใจได้มโีอกาสที่จะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิในพื้นที่หรอืกลุ่มคนที่ประสบปญัหาสงัคมดงักล่าว 
ทัง้นี้เพื่อใหร้ะบบการศกึษาเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถสนับสนุนและแก้ไขปญัหาสงัคมต่างๆ ได ้วทิยาลยัฯ จงึ
ขอเสนอโครงการดงักล่าวเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิในพื้นที่ที่เผชญิกบั
ปญัหาสงัคม ซึ่งจ าเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกบับุคคล กลุ่ม หรอืเครอืข่ายทางสงัคม 
ตลอดจนไดท้ดลองฝึกปฏบิตัใินพืน้ทีจ่รงิทีเ่คลื่อนไหวในประเดน็ต่างๆ อกีทัง้การศกึษานอกต าราในครัง้นี้ยงั
เน้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรยีนรู ้และเปิดโลกทศัน์ใหม่ด้วย ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปญัหาสงัคมดว้ย โครงการดงักล่าวจงึเกดิขึน้เพื่อตอ้งการพฒันานักศกึษา และการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน 
เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความคดิ และสามารถพฒันาองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาผลกระทบทางสงัคมในการ
ลงพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ปญัหาความตอ้งการของคนใน 

1.1 วตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจากพืน้ทีจ่รงิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหาสงัคม 
2. เพื่อจดัการเรยีนรูท้างสงัคมอยา่งมสี่วนรว่มกบัชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
3. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้ น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีม่าวเิคราะห์ 
และประยกุตใ์ชก้บัประสบการณ์จรงิ 
 



1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูน้อกหอ้งเรยีน จากพืน้ทีจ่รงิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหาสงัคม ได้

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีม่าวเิคราะห ์และประยกุตใ์ชก้บัประสบการณ์จรงิ 
 

2. วธิดี าเนินการ 
1. จดัท าโครงการ 2. เสนอขออนุมตังิบประมาณ 3. คณะกรรมการบรหิารประชุมเพื่อวางแผน 4. 

ด าเนินงานโครงการ 5. สรปุและประเมนิผล 
 

3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็
โครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ผลท่ีได้ ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ท่ีแนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละ
กจิกรรมได้รบัประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดีหรือ
มากขึน้ไป 

ตวัชีว้ดัที ่1. รอ้ยละ 60 
ของผูต้อบแบบ
ประเมนิ  

รอ้ยละ 77.08 ของ
ผูต้อบแบบประเมนิ
ไดร้บัประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่นระดบัด ี 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 

ผลประเมนิจากผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ (ตอบแบบ
ประเมนิไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ชป้ระโยชน์ 

สรุปความพึงพอใจ
ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ
มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.38 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ในแต่ละกจิกรรม 

ตวัชีว้ดัที ่2. รอ้ยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เอกสารแนบรายงาน
โครงการ 

เขา้ร่วมโครงการ มี
จ านวน 48 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 192 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เอกสารลงชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร ายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการจ านวน 48 
คน  

1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตามทีต่ ัง้ในระบบ  25 คน โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 48 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 192 

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ  37  คน (คดิเป็นรอ้ยละ 77.08  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ จ านวน  48 คน) 
3. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีเ่ลอืก 5 (มากทีสุ่ด) และ 4 (มาก) จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.89 

ของผูต้อบแบบประเมนิจ านวน  37  คน 
 

4. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 
จากการด าเนินกจิกรรมโครงการ พบว่า บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้งาน “สรปุ
บทเรยีน 20 ปี เครอืข่าย 10 ปี กฎหมายฯ สู่ความเป็นพลเมอืงไทย” อนัเน่ืองมาจากการศกึษาดงูาน
ครัง้นี้ นกัศกึษา คณาจารย ์และผูเ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัการปญัหาสงัคมทางดา้น



คนไรส้ญัชาต ิเป็นโครงการทีส่รา้งกระบวนการมสี่วนรว่มระหว่างมหาวทิยาลยัและชุมชนสอดคลอ้ง
กบัศูนยส์ุวรรณภูมศิกึษาของมหาวทิยาลยัรงัสติ (Center of Suvarnabhumi Studies Rangsit 
University) ทีต่อ้งการเชื่อมโยงประวตัศิาสตร ์มานุษยวทิยา ศลิปกรรมและนวตักรรม ขบัเคลื่อนทัง้
แนวคดิและต่อยอดภมูปิญัญาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งเป็นเครอืขา่ยทัง้ในภาคสงัคม
และสถาบนัการศกึษา โดยมวีสิยัทศัน์เพื่อกระตุน้และรงัสรรคใ์หเ้กดิกจิกรรมทางปญัญาเพื่อ
ขบัเคลื่อนเชื่อมโยงแนวคดิจากอดตีสู่อนาคต (Many Voice Unity Suvarnabhumi) 
รปูแบบโครงการคนไทยพลดัถิน่เพื่อสรรคส์รา้งสงัคมธรรมาธปิไตยจะมุง่ส่งเสรมิใหเ้หน็ภาคคีวาม
รว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรงัสติกบัชุมชนซึง่จะเป็นการฝึกทกัษะชวีติแก่นกัศกึษาใหม้คีวามเป็น
ผูน้ า มจีติอาสา รูจ้กัเสยีสละและท างานเป็นทมีเพราะการปลกูจติส านึกแห่งความเสยีสละจะเป็น
รากฐานแห่งความเจรญิของสงัคมในอนาคต โดยการรวมกลุ่มของนกัศกึษาเพื่อท ากจิกรรม
สนบัสนุนใหก้ลุ่มคนไทยพลดัถิน่ ในจงัหวดัระนอง ประจวบครีขีนัธ ์และพืน้ทีอ่ื่นๆ  รวมกลุ่มกนัเป็น 
“เครอืขา่ยแก้ปญัหาการคนืสญัชาตคินไทย” ท ากจิกรรมรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ รวมทัง้หา
แนวทางในการแกป้ญัหารว่มกนั อาท ิการส ารวจขอ้มลู การฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรม การพฒันาแกนน า
เครอืขา่ยฯ รวมถงึประสบการณ์การครัง้นี้ยงัเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการ นกัศกึษาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีม่าวเิคราะห ์และประยกุตใ์ชก้บัประสบการณ์จรงิ 
 

5. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 
- เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์มาก 
- เป็นกจิกรรมทีย่อดเยีย่มมาก 
 
 
 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัฐานและเอกสารการด าเนินโครงการ 

 

1. ก าหนดการจดักิจกรรม 

 

 
 



 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



3. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายโครงการ

 





 
   

 

 

 

 



4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

  

   

   



5. แบบสอบถาม/แบบส ารวจ  

 





 


