
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของฐานความรู้ต่าง ๆ 
 

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้งที่ ๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานความรู้โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่๕ 
วันจันทร์ที๑่๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต าบลบางหญ้าแพรก 

 อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ที ่

ฐาน/กิจกรรม 

กลุ่ม จ านวน
(คน) คณะ/

สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

วิทยากร 

 

เป้าหมาย 

 

นักเรียน 

อาจารย ์

นิสิต 

๑ ฐานผ้าบาติก ชุมชน ม.๑-๓ วิทยาศาสตร์ฯ/ ๗  - อาจารย์พิเชฐ มีมะแม 
    ๑๒ คน ๒๒ คน       อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี 
              อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย 
              อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ 

              อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 

              อาจารย์ภาษิต ทินนาม 

              อาจารย์ดร.สวัสดิ์ ทองสิน 
๒ ฐาน ผ้ามัดย้อม ชุมชน ม.๑-๓ มนุษยศาสตร์/ ๔ ๕ อาจารย์สลิลดา มาลัยศรี 
    ๑๐ คน  ๙๐ คน       อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ 
              อาจารย์อุษณิษา พลศิลป 

              อาจารย์พชรมน เกิดสุวรรณ 

              นางสาวกาญจนา สายทองเถื่อน 

              นายเจษฎา ค าวงษ์ 
              นายศราวุฒิ ถิ่นวิมล 
              นายสิทธา เรืองไชยศรี 
              นายปรเมษฐ์ ชาพันดุง 

๓ ฐานพิมเสน ชุมชน ม.๑-๓ วิทยาศาสตร์ฯ/ ๔ ๕ อาจารย์พิชญาภา อัตตโนรักษ์ 

    ๕ คน ๔๕ คน        อาจารย์ชารินันท์ แจงกลาง 

           อาจารย์พิชญาภา อินทร์พรหม 
              อาจารย์จตุพร พนัสโนทัย 
          นางสาวภัสศรี แสงสาย 



             นางสาววรกานต์ โสมี 
              นางสาวสิริภา ทมตะขบ 

              นางสาวธัญธร สินธุเสน 

              นางสาวยุวดี หลงพรม 

๔ ฐานนันทนาการ ชุมชน ม.๑-๓ ครุศาสตร์/ ๓ ๕ อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี 

  
 

 -  ๒๕ คน       อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูม ิ

  
 

          อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา   เย็นเอง 

  
 

          นายอนุชา พาชะพูน 

  
 

          นายภูมิพัฒน์ พุทธริผล 

  
 

          นายอิงครัต อรุณ 

  
 

          นางสาวสุธิดา มีเจริญ 

  
 

          นางสาวอมราภรณ์ ถาวรรัตน์ 

๕ ฐาน You can  ชุมชน ม.๑-๓ วิทยาการ ๓ ๓ อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 

   do it  ๑๒ คน ๔๐ คน   จัดการ     อาจารย์อารยา แสงมหาชัย 

              อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล 

              นายพงศกร เริงจักร์ 

              นายอธิพล กองขุนชาติ 

              นางสาวกฤษมน บัลลพ์วานิช 
๖ การจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนรู้สู่
ท้องถิ่น 

โรงเรียน  
วัดศรีสุท 
ธาราม 

เจ้าหน้า
ที่ครูและ 
นักเรียน

ใน
โรงเรียน   ๒๔   

ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรส านัก
วิทยบริการฯ 

รวม/คน ๔๕ ๑๘ ๖๓   

 
 
 

 



สรุปกิจกรรม 
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คร้ังที่ ๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 

 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๕ คน จัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ ๕: ณ 
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท มีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ จ านวน ๕ กิจกรรม
ดังนี้ ๑.การท าผ้ามัดย้อม ๒.การท าผ้าบาติก ๓.กิจกรรมนันทนาการ ๔.กิจกรรมท าพิมเสน ๕.กิจกรรม You 
can do it และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ชุมชน ครู นักเรียน และ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
 คณะกรรมการ     จ านวน   ๔๗ คน  
 นิสิตช่วยงาน    จ านวน   ๑๘ คน 
 ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม    จ านวน  ๓๖ คน   
 ประชาชน   จ านวน  ๕๕ คน 
 นักเรียน    จ านวน  ๘๒ คน 
 รวม    จ านวน  ๒๓๘ คน 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

ฐาน/กิจกรรม ภาพกิจกรรมประจ าฐานความรู้ 

๑. ๑. ฐานผ้ามัดย้อม 

อาจารย์สลิลดา  มาลัยศรี 

อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ 

อาจารย์อุษณิษา พลศิลป 
อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ 

นางสาวกาญจนา  สายทองเถื่อน 

นายเจษฎา ค าวงษ์ 

นายศราวุฒิ ถิ่นวิมล 

นายสิทธา เรืองไชยศรี 

นายปรเมษฐ์  ชาพันดุง 
๒.  

 
 

 

๒. ฐานผ้าบาติก 

อาจารย์พิเชฐมีมะแม 

อาจารย์จักฤษณ์พนาลี 

อาจารย์ราชนิรันดร์ดวงชัย 

อาจารย์วงศ์ทองเขียนวงศ์ 

อาจารย์จุฬาลักษณ์จารุจุฑารัตน์ 

อาจารย์ภาษิตทินนาม 
อาจารย์ดร.สวัสดิ์ทองสิน  

 
 



 
๓. ฐานพิมเสน 

อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์ 

อาจารย์ชารินันท์ แจงกลาง  

อาจารย์พิชญาภา อินทร์พรหม 

อาจารย์จตุพร  พนัสโนทัย 

นางสาวภัสศรี  แสงสาย 

นางสาววรกานต์  โสมี 

นางสาวสิริภา  ทมตะขบ 

นางสาวธัญธร  สินธุเสน 

นางสาวยุวดี  หลงพรม  

 
 
 
 
 
 

๔. ฐาน นันทนาการ 

อาจารย์ ดร.วิกรมศุขธณี 

อาจารย์กอบกุลชินชัยภูมิ 

อาจารย์ดร.ศศิกัญชณา  เย็นเอง 

นายอนุชาพาชะพูน 

นายภูมิพัฒน์พุทธริผล 

นายอิงครัตอรุณ 

นางสาวสุธิดามีเจริญ 
นางสาวอมราภรณ์ถาวรรัตน์ 
  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ฐาน You can do it 

อาจารย์พิมพ์พิไลไทพิทักษ์ 

อาจารย์อารยาแสงมหาชัย 

อาจารย์มนัสวีพัวตระกูล 

นายพงศกรเริงจักร์ 

นายอธิพล กองขุนชาติ 

นางสาวกฤษมนบัลลพ์วานิช  
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น 
ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ 

 
 



 
สรุปแบบประเมินแบบประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี ๒๕๖๑ 

"โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คร้ังที่ ๕" 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๗๘ ๔๓.๑ 

หญิง ๙๕ ๕๖.๙ 
รวม ๑๗๓ ๑๐๐ 

ตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐ และเป็น
เพศชายจ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ 
ตารางที่ ๒แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน ๘๒ ๔๗.๕ 
ครู ๓๖ ๒๐.๘ 

ชุมชน ๕๕ ๓๑.๗ 
รวม ๑๗๓ ๑๐๐ 

ตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ รองลงมาเป็น
ประชาชนทั่วไป จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ และเป็นครู จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ ตามล าดับ 
ตารางที่ ๓แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา ๑๕ ๘.๖๗ 
มัธยมศึกษา ๑๒๑ ๖๙.๙๕ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ .๕๘ 
ปริญญาตรี ๓๖ ๒๐.๘๐ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐ 
ตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖๙.๙๕ รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ และวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ และวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน ๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ .๕๘ ตามล าดับ 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน   S.D 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

๑. ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

๑.๑ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของโครงการ ๔.๗๗ .๔๘๕ มากที่สุด 
๑.๒การอ านวยความสะดวกของโครงการ ๔.๗๖ .๔๙๙ มากที่สุด 

๑.๓ ระยะเวลาในการจัดการกิจกรรมของโครงการ ๔.๗๑ .๕๕๕ มากที่สุด 
รวม ๔.๗๕ .๕๑๔ มากที่สุด 

๒. ด้านวิทยากร 
๒.๑ ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร ๔.๗๗ .๔๗๐ มากที่สุด 

๒.๒ความสามารถในการให้ความรู้ เช่นตอบค าถาม/ให้ค าแนะน าได้ เปน็ต้น ๔.๗๗ .๕๐๗ 
 

มากที่สุด 
รวม ๔.๗๗ .๔๘๘ มากที่สุด 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ ความเต็มใจและความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

๔.๗๕ .๕๗๖ 
 
มากที่สุด 

๓.๒ ให้ค าแนะน าอย่างสุภาพเมือ่มีข้อสงสัยเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการ 
๔.๗๖ .๕๗๔ 

 
มากที่สุด 

๓.๓ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ๔.๗๓ .๕๘๖ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๕ .๕๗๘ มากที่สุด 
๔. ความรู้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ  

๔.๑ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ  ๓.๔๖ .๗๖๔ ปานกลาง 
๔.๒ สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนีไ้ปใช้ในการปฏิบตัิได้จริง ๓.๔๘ .๗๗๑ ปานกลาง 

๔.๓ ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ๓.๔๘ .๗๗๙ ปานกลาง 
รวม ๓.๔๗ .๗๗๐ ปานกลาง 

๕. ความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ 

๕.๑ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ  ๔.๘๔ .๓๖๘ มากที่สุด 
๕.๒ สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนีไ้ปใช้ในการปฏิบตัิได้จริง ๔.๘๕ .๓๕๗ มากที่สุด 

๕.๓ ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ๔.๘๕ .๓๕๗ มากที่สุด 
รวม ๔.๘๕ .๓๖๐ มากที่สุด 

๖. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ ๔.๙๐ .๓๐๗ มากที่สุด 
 



ตารางที่ ๔ พบว่า ความพึงพอใจในในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๐ ซึ่งสามารถเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้เป็นรายข้อดังนี้ 

ล าดับที่ ๑ ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ ๔.๙๐ 
ล าดับที่ ๒ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร ๔.๗๗ 
ล าดับที่ ๓ ให้ค าแนะน าอย่างสภุาพเมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการ ๔.๗๖ 
และพบวา่ ความรูก้่อนเข้าร่วมโครงการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ ๓.๔๗ และ

ความรู้ที่ได้รับ หลังเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ ๔.๘๕ 

ขอเสนอแนะ 
๑. อยากจัดให้แบบนี้ทุกปีค่ะ 
๒. อยากให้เด็กได้ทานขา้วและขนมด้วยค่ะ 
๓. ได้ความรู้เรื่องพิมเสนน้ าคิดวา่น่าจะน าไปใชไ้ด้ 
๔. อยากให้แจกถุงยางอนามัยเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
"โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๕" 

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


