
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

 

ช่ือโครงการ “สมัมนาเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคมไทย” 

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  
วทิยาลยันวตักรรมสงัคม ไดด้ าเนินงานดา้นบรกิารวชิาการอย่างต่อเนื่อง ซึง่การบรกิารวชิาการส่วน

ใหญ่เน้นกจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง อนัเนื่องมากจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ทัง้นี้  เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ เเละบุคคลทัว่ไปเขา้ร่วม เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในมติคิวามเสมอภาคและความ
เป็นธรรมของสงัคมไทย โดยอาศยัการรณรงค์ ท าความเขา้ใจ และเปิดเวทสีาธารณะเพื่อแสดงหรอืรบัฟงั
ความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ โดยจะช่วยสรา้งการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารเพื่อเสรมิสรา้งความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมใหเ้กดิขึน้ในสงัคม ในปีการศกึษา 2563 นี้ วทิยาลยัฯ เลง็เหน็ว่าจ าเป็นอย่าง
ยิง่ที่จะต้องเสรมิสรา้งองค์ความรูใ้นมติคิวามเสมอภาคและความเป็นธรรมของสงัคม ที่ไม่เพยีงแต่จะช่วย
เสรมิสรา้งองค์ความรู้และการเรยีนรูใ้ห้กบันักศกึษา คณาจารย ์และประชาชนทัว่ไปเพยีงเท่านัน้ แต่ยงัจะ
ช่วยสรา้งการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารเพื่อเสรมิสรา้งความเสมอภาคและความเป็นธรรมใหเ้กดิขึน้ในสงัคม
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ อกีทัง้นักศกึษา คณาจารย ์และประชาชนทัว่ไปยงัสามารถน ามาบรณูาการและใช้ประโยชน์
ไดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 

 
1.1 วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมในมติคิวามเสมอภาคและความเป็นธรรมของสงัคมไทย  
2. เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารเพื่อสงัคมแก่นกัศกึษาและบุคลากร  



3. เพื่อรว่มมอืกบัเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการแกไ้ขปญัหาดา้นความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม 
 

1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
    การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมในมติิความเสมอภาคและความเป็นธรรมของสงัคมไทย 

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารเพื่อสงัคมแก่นักศกึษาและบุคลากร ได้รบัร่วมมอืกบัเครอืข่าย
ภาคประชาสงัคมในการแกไ้ขปญัหาดา้นความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
 

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 137.14 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เอกสารลงชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

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

1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตามทีต่ ัง้ในระบบ  35 คน โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 48 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 137.14 

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/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงในอนาคต 



 

จากการด าเนินกจิกรรมโครงการ พบว่า บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ งาน “สรุป
บทเรยีน 20 ปี เครอืข่าย 10 ปี กฎหมายฯ สู่ความเป็นพลเมอืงไทย” อนัเนื่องมาจากการศกึษาดูงานครัง้นี้ 
นกัศกึษา คณาจารย ์และผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัการปญัหาสงัคมทางดา้นคนไรส้ญัชาต ิ
เป็นโครงการที่สรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมระหว่างมหาวทิยาลยัและชุมชนสอดคล้องกบัศูนย์สุวรรณภูมิ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัรงัสติ (Center of Suvarnabhumi Studies Rangsit University) ทีต่้องการเชื่อมโยง
ประวตัิศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรมและนวตักรรม ขบัเคลื่อนทัง้แนวคดิและ ต่อยอดภูมปิญัญาและ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัอย่างเป็นเครอืข่ายทัง้ในภาคสงัคมและสถาบนัการศกึษา โดยมวีสิยัทศัน์เพื่อ
กระตุ้นและรงัสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทางปญัญาเพื่อขบัเคลื่อนเชื่อมโยงแนวคิดจากอดีตสู่อนาคต (Many 
Voice Unity Suvarnabhumi) 

รปูแบบโครงการคนไทยพลดัถิ่นเพื่อสรรค์สรา้งสงัคมธรรมาธปิไตยจะมุ่งส่งเสรมิใหเ้หน็ภาคคีวาม
รว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรงัสติ กบัชุมชนซึง่จะเป็นการฝึกทกัษะชวีติแก่นักศกึษาใหม้คีวามเป็นผูน้ า มจีติ
อาสา รูจ้กัเสยีสละและท างานเป็นทมีเพราะการปลูกจติส านึกแห่งความเสยีสละจะเป็นรากฐานแห่งความ
เจรญิของสงัคมในอนาคต โดยการรวมกลุ่มของนกัศกึษาเพื่อท ากจิกรรมสนบัสนุนใหก้ลุ่มคนไทยพลดัถิน่ ใน
จงัหวดัระนอง ประจวบครีขีนัธ์ และพื้นที่อื่นๆ  ได้รวมกลุ่มกนัเป็น “เครอืข่ายแก้ปญัหาการคนืสญัชาตคิน
ไทย” ท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเข้มแขง็ รวมทัง้หาแนวทางในการแก้ปญัหาร่วมกนั อาท ิการ
ส ารวจขอ้มลู การฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรม การพฒันาแกนน าเครอืขา่ย 

การจดัการโครงการครัง้นี้ วทิยาลยันวตักรรมสงัคมไดร้บัความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ในการแก้ไขปญัหาดา้นความเสมอภาคและความเป็นธรรม อาท ิThai PBS สสส. P-Move ชุมชนไทTalk 
และองคก์รภายนอกอื่นๆ  

 
5. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 

- เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์มาก 
- เป็นกจิกรรมทีย่อดเยีย่มมาก 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานและเอกสารการด าเนินโครงการ 
 

1. ก าหนดการจดักิจกรรม 

 
 

 

 



2. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



3. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายโครงการ 

 



 

 



 
 

 

 



4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

   

  

   
 



5. แบบสอบถาม/แบบส ารวจ  

 





 


