
 
 

 

 

สรุปผู้เข้าร่วมอบรม 

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 6 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561   

ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

กรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน  118 คน 
  นักเรียน 76 คน 
  ชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร 7 คน 
  วิทยากรและบุคลากร มบส. 58 คน 
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      ------------------------------------------- 

สรุปผู้เข้าร่วมอบรม  

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 6 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561   

ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

กรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน  82 คน 
  นักเรียน 49 คน 
  ชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร 2 คน 
  วิทยากรและบุคลากร มบส. 38 คน 
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     ฐานความรู้โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๙๖ คน จัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ ๖ :       
ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๙๒ ,๖๓๐.-บาท มีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ 
จ านวน ๖ กิจกรรมดังนี้ ๑.การท าผ้ามัดย้อม ๒.การท าผ้าบาติก ๓.ฐานลูกประคบสมุนไพร๔.ฐานการแปรรูป
อาหาร ๕.ฐานการเพาะเห็ด ๖.ฐานเครื่องจักสาน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น ชุมชน ประชาชน ครู และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
 

รายการผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวนผู้เข้าร่วมฐานกิจกรรม/คน 

 ๒๔/๖/๒๕๖๑  ๑/๗/๒๕๖๑ 

ครู ชุมชนกระทุ่มแบน  ๑๑๘ ๘๒ 

นักเรียน ๗๖ ๔๙ 

ชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร ๗ ๒ 

วิทยากรและบุคลากร มบส. ๕๘ ๓๘ 

รวม ๒๕๙ ๑๗๑ 



 
 

 
ที ่

ฐาน/กิจกรรม 

กลุ่ม จ านว
น(คน) 

คณะ/
สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

วิทยากร เป้าหมาย 

นักเรียน 

อาจารย์ 

นิสิต 

๑ 
ฐานผ้าบาติก 

ชุมช
น ม.๓ วิทยาศาสตร์ฯ/ ๗  - อาจารย์พิเชฐ มีมะแม 

              อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี 

              อาจารย์ ดร.สวสัดิ์ ทองสิน 

              อาจารย์ภาษิต ทินนาม 

              อาจารย์ธงชัย  เพ็งจันทร์ดี 
              อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล 
              ผศ.เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ 

๒ ฐาน ผ้ามัด
ย้อม 

ชุมช
น 

ม.๑-ม.
๒ 

มนุษยศาสตร์
/ ๔ ๕ อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ 

              อาจารย์พชรมน   เกิดสุวรรณ 
              อาจารย์อุษณิษา พลศิลป 

              อาจารย์สลิลดา  มาลัยศรี 
              นางสาวกาญจนา สายทองเถื่อน 



 
 

              นางสาวธัญญา พุ่มวัฒน์ 
              นางสาวปาริฉัตร รอดอัมพล 
              นายสิทธา เรืองไชยศรี 

              นายปรเมษฐ์ ชาพันดุง 

๓ ฐานลูกประคบสมุนไพร 

 

วิทยาศาสตร์ ๓ ๔ อาจารย์ชารินันท์ แจงกลาง  

    ชุมช
น 

        อาจารย์พิชญาภา   
อัตตโนรักษ์ 

              อาจารย์จตุพร   พนัสโณทัย 

              นางสาววารุณี  บุญหนัก  

              นางสาวอัสรินดา   เจ๊ะแม 
              นางสาววันมัสนี  เจะมิง  
              นางสาวทิพารัตน์  ชาวสวน 

๔ ฐานเครื่องจักสาน   วิทยาศาสตร์ ๗  - อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย 

  
 

ชุม
ขน         อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตร ี

  
 

          อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน ์

  
 

          อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ 

  
 

          อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ 

  
 

          อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 

  
 

          อาจารย์ณัฐพล  บุญรักษ์ 

๕ ฐานการเพาะเห็ด   วิทยาศาสตร์ ๕ ๓ ผศ. ดร. กาญจนา  เหลืองสุวาลัย 

  
 

ชุมช
น         อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง 

  
 

          
อาจารย์ ดร.สุนทรี
ยา กาละวงศ์ 

  
 

          อาจารย์อังสุมา แก้วคต 

  
 

          อาจารย์สุดา ชูถิ่น 

  
 

          นางสาวมุกดา  กลิ่นกล่อม  

  
 

          นางสาวพันธิตรา  จันทร์นวล  



 
 

  
 

          นายภูมินทร์  ธรรมดูล 

๖ ฐานการแปรรูปอาหาร   วิทยาศาสตร์ ๗ ๓ อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ 

    
ชุมช
น         อาจารย์ขวัญฤทัย  สุนทรธรรมรัต 

              อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัต ิ

              อาจารย์วิชชุมา  เตชะสิริวิชัย 

              อาจารย์ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ 

              อาจารย์ธีราพร  ปฏิเวธวิทูร 

              อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ 

              นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทร์  

              นายศรัญญู  
ทรัพย์สิน
โอฬาร  

              นาย วิชานนท์  ลพยุยง 

              นางสาวภาวิณีย์  เนื้อทอง  

๗ กิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรยีนรู้สู่ท้องถิ่น ๒๑  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรฯ 
 

ฐาน/กิจกรรม ภาพกิจกรรมประจ าฐานความรู้ 

๑. ฐานผ้ามัดย้อม 
อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ 
อาจารย์พชรมน    เกิดสุวรรณ 

อาจารย์อุษณิษา   พลศิลปะ 
อาจารย์สลิลดา     มาลัยศรี 
นางสาวกาญจนา  สายทองเถื่อน 
นางสาวธัญญา     พุ่มวัฒน์ 
นางสาวปาริฉัตร   รอดอัมพล 
นายสิทธา           เรืองไชยศรี 
นายปรเมษฐ์       ชาพันดุง 

 

 



 
 

 
๒. ฐานผ้าบาติก 
อาจารย์พิเชฐ    มีมะแม 
อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี 
อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน 
อาจารย์ภาษิต    ทินนาม 
อาจารย์ธงชัย     เพ็งจันทร์ดี 
อาจารย์สุวภัทร   ตั้งผลพูล 
ผศ.เศรษฐวิทย์     แสงทิพย์ 
 

 

 
 

ฐาน/กิจกรรม ภาพกิจกรรมประจ าฐานความรู้ 
๓. ฐานลูกประคบสมุนไพร 
อาจารย์ชารินันท์  แจงกลาง 
อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์ 
อาจารย์จตุพร      พนัสโณทัย 

 
 

 



 
 

 
๔. ฐานการแปรรูปอาหาร 
อาจารย์สุริยา      อติวิทยาภรณ์   
อาจารย์ขวัญฤทัย  สุนทรธรรมรัต   
อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ   
อาจารย์วิชชุมา    เตชะสิริวิชยั   
อาจารย์ปรีดิอร    เพ็ชรใหญ่   
อาจารย์ธีราพร     ปฏิเวธวิทรู  
 อาจารย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทานนท์ 
 
 

 

 

 
 

ฐาน/กิจกรรม ภาพกิจกรรมประจ าฐานความรู้ 
๕. ฐานการเพาะเห็ด 
ผศ.ดร.กาญจนา  เหลืองสุวาลัย 
อาจารย์เพ็ญแข   รุ่งเรือง 
อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ 
อาจารย์อังสุมา     แก้วคต 
อาจารย์สุดา         ชูถิ่น 

 

 



 
 

 
 
 

๖. ฐานเครื่องจักสาน 
อาจารย์ราชนิรันดร์   ดวงชัย  
อาจารย์วรพนธ์        ชวีวรนนท์ตรี  
อาจารย์พีระพงษ์      ยืนยงชัยวัฒน์ 
อาจารย์ณัฐชัย         เปลี่ยนวิจารณ์ 
อาจารย์วงศ์ทอง      เขียนวงศ์ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ 
อาจารย์ณัฐพล       บุญรักษ์ 
 

 

 

 
 

ฐาน/กิจกรรม ภาพกิจกรรมประจ าฐานความรู้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

สรุปแบบประเมิน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2561 

"โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คร้ังที่ 6" 
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 
 ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต าบลบางยาง อ าเออเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

ค าชี้แจงแบบสอบถาม  โปรดเตมิเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบรูณ ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 105 31.4 
หญิง 229 68.6 
รวม 334 100 
 

ตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6และ
เป็นเพศชายจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 

 
ตารางท่ี 2   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
ประชาชนในชุมชน 193 57.8 
นักเรียน 125 37.4 
คร ู 16 4.8 
รวม 334 100 

 
ตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชุมชน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.8 รองลงมาเป็นนักเรียน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 และเป็นครู จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.8 ตามล าดับ 
 



 
 

 

ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 164 49.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 80 24.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 40 12.0 
ปริญญาตรี                    46 13.8 
ปริญญาตรีโท 2 .6 
อ่ืน.. 2 .6 
รวม 334 100 

 
ตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการระดับประถมศึกษา จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.1 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0และวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 2ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ตารางที่ 4ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเดน็การประเมนิ   S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

1. ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4.37 .642 ระดับมาก 
1.2 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.70 1.011 ระดับมาก 
1.3 การอ านวยความสะดวก 3.77 1.067 ระดับมาก 
1.4 ระยะเวลาในการจัดการกิจกรรม 3.73 1.026 ระดับมาก 
1.5.ความสามารถของวิทยากร 4.65 .513 ระดับมากท่ีสุด 
1.6 ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.60 .514 ระดับมากท่ีสุด 
1.7ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 4.60 .519 ระดับมากท่ีสุด 
รวม 4.20 .896 ระดับมาก 
 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 4 ต่อ 

ประเด็นการประเมิน   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2.ความรูค้วามเข้าใจ  
2.1ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน การอบรม 2.62 .947 ระดับปานกลาง 
2.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.73 .444 ระดับมากท่ีสุด 
รวม 3.68 1.288 ระดับมาก 
3. ด้านการน าความรู้ไปใช ้  
3.1 ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการ
เรียน/ 
การปฏิบัติงาน 

4.55 .549 
 
ระดับมากท่ีสุด 

3.2 ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลต่อ 
กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ได้ 

4.57 .542 
 
ระดับมากท่ีสุด 

รวม 4.56 .545 ระดับมากที่สุด 
ตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.20 ซึ่ง

สามารถเรียงล าดับคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้เป็นรายข้อดังนี ้

ล าดับที่ 1 ความสามารถของวิทยากร4.65 
ล าดับที่ 2 ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร4.60 
ล าดับที่ 3 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการม4.60 
ตารางที่ 4 พบว่า ความรู้ที่ได้รับ ก่อนเข้ารับการอบรม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 และ

ความรู้ที่ได้รับ หลังเข้ารับการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.56 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ 
2. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
3. วิทยากรน่ารักมากเป็นกันเอง 

 
 

 

 


