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เมษายน 2565 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

โครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564

มุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทาํหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานและอาํนวยความสะดวกให้กับคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2564 ได้จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โดยมีข้ันตอนในการ

ดาํเนินโครงการดังน้ี 

1. คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงพ้ืนที่ประสานงานกับ

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพ่ือดาํเนินการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือนาํเสนอแก่คณะต่างๆ 

2. คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมกับคณะต่างๆ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด

โครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอก โดยได้กาํหนดจัดกิจกรรม

ดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

3. คณะทาํงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลงพ้ืนที่

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพ่ือสาํรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ  

4. คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการและคณะต่างๆ ได้วางแผนการดาํเนินกิจกรรมให้บริการ

วิชาการและกาํหนดวันในการลงพ้ืนที่ทาํกจิกรรมร่วมกนั ในวันที่ 15 มกราคม 2564 

5. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเล่ือนการจัด

กจิกรรมบริการวิชาการดังกล่าวไปดาํเนินการต่อในปีการศึกษา 2564 

5. ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่

คล่ีคลาย คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการจึงได้วางแผนปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการวิชาการ 

โดยให้คณะต่างๆ ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือนาํไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน โดยมีคณะที่มีความ

พร้อมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียจาํนวน 5 คณะ และได้ทาํการได้ส่งมอบสื่อมัลติมีเดียให้กบัทางโรงเรียน 

6. ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 

คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการและคณะที่เหลืออีก 7 คณะ จึงได้ลงพ้ืนที่ทาํกิจกรรมให้บริการ

วิชาการในวันที่ 19 มกราคม 2565 

 

ผลการดาํเนินงาน 

1. การประสานความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

คณะครูโรงเรียนวัดศรึวารีน้อยมีความพึงพอใจต่อการประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการทาํ

กจิกรรมของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในระดับ”พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.54 จากคะแนนเตม็ 

5 คะแนน ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่า 3.51 คะแนน 

ก 
 



 

2. การประสานความร่วมมือกบัคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

- ทุกคณะ ได้รับการประสานงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการในการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน” ที่ต้ัง

เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100 

- คณะต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมหรือ

โครงการของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน” ที่ต้ัง

เป้าหมายไว้ที่มากกว่า 3.51 คะแนน 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากคณะทาํงาน 

 1. จากการสอบถามความคิดเหน็ของคณะครูที่มีต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัดข้ึน  พบว่า การจัดทาํ

สื่อมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และการลงพ้ืนที่จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ เป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและต้องการให้มีการจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกดิความย่ังยืน 

 2. ในการจัดทาํสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และการลงพ้ืนที่ จัดกิจกรรม

ให้บริการวิชาการ ควรเลือกเน้ือหาและกจิกรรมให้มีความเหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

 3. ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกจิกรรม เน่ืองจากบางกิจกรรมมีเน้ือหาจาํนวนมากทาํให้ไม่สามารถถ่ายทอด

เน้ือหาได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่จาํกดั 

4. ควรมีการจัดเตรียมของรางวัลแจกให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นในเกิดความสนใจใน

กจิกรรมน้ันๆ  

5. ในกรณีปีการศึกษา 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ยังไม่คล่ีคลาย คณะทาํงานควรมีการวางแผนงานล่วงหน้าซ่ึงอาจจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมให้

สอดคล้องกบัสถานการณ ์
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คํานาํ 

 

จากการที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดาํเนินโครงการ “บริการวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอก ประจาํปีการศึกษา 2564” โดยประสานความร่วมมือ

ระหว่างคณะต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นาํเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัชุมชนและอาํนวยความสะดวกให้กับ

คณะต่างๆ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะทาํงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาํเนินโครงการ

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563– เมษายน 2565 บัดน้ีการดาํเนินโครงการดังกล่าวได้เสรจ็สิ้นลง คณะทาํงาน   

จึงได้จัดทาํรายงานฉบับน้ีข้ึน โดยเน้ือหาในรายงานประกอบด้วย บทนาํ ข้ันตอนการดาํเนินโครงการ ผลการ

ดาํเนินโครงการ และสรุปผลการดาํเนินโครงการ คณะทาํงานหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะนําเสนอ

ข้อมูลที่มีประโยชน์ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์โครงการ 

อน่ึงโครงการน้ีสามารถดาํเนินการจนแล้วเสรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้น้ัน เป็นผลจากความร่วมมือ

ของคณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และคณะต่างๆ ซ่ึงสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

อสัสมัชัญ ขอขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี  

 

                                                                                                                             

                      คณะทาํงาน 

                                                                                               สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                                                                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
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บทที่ 1 

บทนาํ 

หลกัการและเหตุผล 

จากการที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดาํเนินโครงการ “การพัฒนาเยาวชน

สู่ประชาคมอาเซียนในเขตอาํเภอบางเสาธงและอาํเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นประจาํทุกปีนับต้ังแต่

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจาํนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนวัดโคธาราม โรงเรียนละมูลรอดศิริ โรงเรียนวัด

สุคันธาวาส โรงเรียนคลองสะบัดจาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ และโรงเรียน

คลองบ้านระกาศ  โดยการดาํเนินโครงการดังกล่าว ทาํให้สถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกบัสภาพปัญหาต่างๆ ของโรงเรียนจากผู้อาํนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

จากการรับทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และ

เพ่ือให้การพัฒนาในโรงเรียนดังกล่าวเกิดความต่อเน่ือง สถาบันวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ดาํเนินการ

ประสานงานขอความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ซ่ึง

ได้ดาํเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจาํทุกปีนับต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา โดยปีการศึกษา 2560 

ได้จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71  ปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ  

ณ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย และปีการศึกษา 2562 ได้จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านระกาศ 

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ได้วางแผนจัดกจิกรรมให้บริการ

วิชาการ ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงได้เล่ือนกจิกรรมบริการวิชาการดังกล่าวมาดาํเนินการในปีการศึกษา 2564 

วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

2.  เพ่ือนาํเสนอข้อมูลต่างๆ ของชุมชนให้แก่คณะ ในการดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

3.  เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัคณะ ในการดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. คณะต่างๆ ได้รับความสะดวกในการดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

2. มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญมีความสมัพันธอ์นัดีกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
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ขอบเขตการดําเนินโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.1 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

1.2 คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ จาํนวน 12 คณะ ประกอบด้วย 

1) คณะศิลปศาสตร์     

2) คณะนิเทศศาสตร์ 

3) คณะดนตรี      

4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) คณะนิติศาสตร์      

6) คณะพยาบาลศาสตร์ 

7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

8) คณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 

9) คณะบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์   

10) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

11) บัณฑติวิทยาลัยบริหารธุรกจิและการจัดการเทคโนโลยีข้ันสงู    

12) บัณฑติวิทยาลัยมนุษยศึกษา 

1.3 คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

 

2. ข้ันตอนและระยะการดาํเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะการดาํเนนิการ 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

             ธ.ค.  -    ธ.ค. 
           2563     2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

 1. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
     กบัโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

         

 2. ประชุมช้ีแจงและวางแผนการดาํเนินโครงการ 
      ให้บริการวิชาการ 

         

 3. ลงพ้ืนที่สาํรวจเพ่ือรับทราบปัญหาของ 
     โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

         

 4. จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ          

5. ประเมินผล          

6. วิเคราะห์ผล และเขียนรายงานวิจัย          
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ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน 

 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 

 

เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึตวับ่งช้ีความสําเร็จ 

1. ร้อยละของคณะที่ได้รับการประสานงานในการ 

    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

1. ร้อยละ 100 

2. ความพึงพอใจของคณะ ที่ได้รับการประสานงาน 

    และอาํนวยความสะดวก ในการดาํเนินโครงการ 

    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

2. ความพึงพอใจมากกว่า  3.51 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

3. ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

    ต่อการประสานงานและอาํนวยความสะดวก  

    ในการดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการแกชุ่มชน 

3. ความพึงพอใจมากกว่า  3.51 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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บทที่ 2 

การดําเนินโครงการ 
 

โครงการ “บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอก ประจาํปีการศึกษา 

2564” มีข้ันตอนการดาํเนินงานต่างๆ ดังน้ี 

 

1. การประสานงานกบัคณะผูบ้ริหารโรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 

 

คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ได้ลงพ้ืนที่ประสานงานกับคณะ

ผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพ่ือดาํเนินการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ของโรงเรียนเพ่ือนาํเสนอแก่คณะต่างๆ 

   

 
 

ขอ้มูลพื้ นฐานของโรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ผู้อาํนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นางนิภาพร ม่วงกูล 

บุคลกรครูในโรงเรียน : ครูชาย 9 คน ครูหญิง 36 คน รวมทั้งหมด 45 คน 

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะบางฝาด ตาํบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อาํเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท ์0-2337-1613 โทรสาร 0-2337-1613 

ระดับที่เปิดสอน : ระดับช้ันอนุบาล – ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย (ระดบัชั้นอนุบาล) 

ระดบัชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม หอ้งเรียน 

อนุบาล 1 - - - - 

อนุบาล 2  21 26 47 2 

อนุบาล 3 31 28 59 2 

รวมอนุบาล 52 54 106 4 
 

ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย (ระดบัชั้นประถมศึกษา) 

ระดบัชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม หอ้งเรียน 

ป.1  47 38 85 3 

ป.2  39 37 76 3 

ป.3  56 36 92 2 

ป.4  41 34 75 2 

ป.5  38 25 63 2 

ป.6  44 35 79 2 

รวมประถม 265 205 470 14 

 

ขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย (ระดบัชั้นมธัยมตน้) 

ระดบัชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม หอ้งเรียน 

ม.1  29 26 55 2 

ม.2  22 20 42 2 

ม.3  29 37 66 3 

รวมมธัยมตน้ 80 83 163 7 

รวมจํานวน 

นกัเรียนทั้งหมด 

397 342 739 25 
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2. การประชุมช้ีแจงโครงการ  

คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

ของคณะต่างๆ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง SG109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภมิู 

โดยเน้ือหาการประชุมมีดังน้ี 

1) สถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้สรุปผลการดําเนินโครงการฯ การจัดกิจกรรมและให้บริการ

วิชาการ ประจาํปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ให้กับตัวแทนคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

2) สถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอกในปีการศึกษา 2563 โดยได้กาํหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  
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3. การลงสํารวจพื้ นทีเ่พือ่รบัทราบปัญหา โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย  
ภายหลังจากเสรจ็สิ้นการประชุมช้ีแจงโครงการ  ในช่วงบ่ายคณะทาํงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ได้ลงพ้ืนที่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพ่ือสาํรวจปัญหาและความต้องการ

ของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ  

         ในการลงพ้ืนที่คร้ังน้ี สถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้อาํนวยความสะดวกให้แก่คณะต่างๆ โดย

จัดเตรียมรถที่ใช้ในการเดินทางลงพ้ืนที่  การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และการเปิดโอกาส

ให้ทุกคณะได้ซักถามข้อมูล ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพ่ือจะได้นําข้อมูลมา

ประกอบการตัดสนิใจในการดาํเนินกจิกรรม ตามความสามารถและความเช่ียวชาญของแต่ละคณะต่อไป 

 จากการสอบถามผู้อาํนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย พบว่าทางโรงเรียนและชุมชน

โดยรอบมีปัญหา และความต้องการ ดังน้ี 

- ปัญหาด้านสขุภาพของนักเรียน เช่น โรคอ้วน เหาระบาด การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  

- ปัญหาด้านผลการเรียนของนักเรียน เช่น วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 

- ปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการเข้ามาทาํงาน

ของต่างด้าว 

- ปัญหาด้านเศรษฐกจิ เช่น ครอบครัวยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอ ขาดทุนการศึกษา 
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4.  การวางแผนจดักิจกรรม  

ภายหลังจากที่คณะทาํงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเรียบร้อยแล้ว คณะทาํงานของ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการและคณะต่างๆ ได้วางแผนการดําเนินกิจกรรมและกาํหนดวันในการลงพ้ืนที่ทาํ

กจิกรรมร่วมกนั ในวันที่ 15 มกราคม 2564 

 

5.  การพิจารณาเลือ่นการจดักิจกรรม  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมีแนวโน้มการตรวจ

พบผู้ติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้พิจารณาร่วมกันแล้ว

เหน็ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเดก็และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข้ึนได้ และเม่ือได้พิจารณาถึงความปลอดภัย

และมาตรการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้ว จึง

เล่ือนการจัดกจิกรรมบริการวิชาการดังกล่าวไปดาํเนินการต่อในปีการศึกษา 2564 

 

6. การจดักิจกรรมบริการวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่

คล่ีคลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยยังคงเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทาํให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่จัด 

กจิกรรรมให้บริการวิชาการได้ คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการจึงได้วางแผนปรับเปล่ียนรูปแบบ

การให้บริการวิชาการ โดยให้คณะต่างๆ ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือนาํไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน 

โดยมีคณะที่มีความพร้อมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียจาํนวน 5 คณะ และได้ทาํการได้ส่งมอบสื่อมัลติมีเดียให้กับ

ทางโรงเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดังน้ี 

ลําดบั คณะ สือ่มลัติมีเดีย 

1 ศิลปศาสตร์ คาํศัพทแ์ละบทสนทนา ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

2 นิเทศศาสตร์ โครงการในพระราชดาํริของรัชกาลที่ 9 

3 พยาบาลศาสตร์ เรียนรู้โทษของบุหร่ี 

4 เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการอาหาร 

5 บัณฑติวิทยาลัยบริหารธุรกจิและ

การจัดการเทคโนโลยีข้ันสูง 

คาํศัพทแ์ละบทสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 

คณะทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการและคณะที่เหลืออีก 7 คณะ จึงได้ลงพ้ืนที่ทาํกจิกรรมให้บริการ

วิชาการในวันที่ 19 มกราคม 2565 ภายใต้แนวทางปฏบัิติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแต่ละคณะเตรียมรูปแบบกจิกรรมที่จะดาํเนินการให้บริการวิชาการ ดังน้ี 

ลําดบั คณะ กิจกรรม  

1 นิติศาสตร์ กจิกรรมให้ความรู้ด้านกฏหมายในชีวิตประจาํวัน 

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กจิกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย code.org 

3 วิศวกรรมศาสตร์ กจิกรรมให้ความรู้ในการสร้างแอพพลิเคช่ันเบ้ืองต้นด้วย

โทรศัพทมื์อถือ 

4 ดนตรี กจิกรรมฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะด้านการร้องเพลง 

5 บริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์ 

   
 

กจิกรรมฝึกคณิตศาสตร์และการคิดอย่างเป็นระบบ 

6 สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 

ส่งตัวแทนเข้าร่วมกจิกรรม 

7 บัณฑติวิทยาลัยมนุษยศึกษา ส่งตัวแทนเข้าร่วมกจิกรรม 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินโครงการ 
 

การดาํเนินโครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอกปีการศึกษา 

2564  ในส่วนการทาํงานของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีรูปแบบการทาํงาน

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การประสานความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

2. การประสานความร่วมมือกบัคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญที่เข้าร่วมโครงการ  

โดยรูปแบบการทาํงานทั้ง 2 ส่วน มีผลการดาํเนินงาน ดังน้ี 

 

1. การประสานความร่วมมอืกับชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 

1.1 ความพงึพอใจของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ทีไ่ดร้บัการประสานงานและอํานวยความสะดวก

ในการดําเนนิโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

จากการสอบถามผู้อาํนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จํานวนทั้งสิ้ น 24 ตัวอย่าง 

พบว่ามีความพึงพอใจต่อการประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมหรือโครงการของ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในระดับ”พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.54 จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

ขณะเดียวกนัมีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัย

และบริการวิชาการอยู่ในระดับ”พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

โดยคุณลักษณะที่ได้คะแนนเฉล่ียมากที่สดุ คือ ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและชุมชนโดยรอบ

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 4.58) รองลงมาคือมีความคุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป 

(คะแนนเฉล่ีย 4.54) ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และชุมชนโดยรอบเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกัน

และกนั (คะแนนเฉล่ีย 4.54) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับนักเรียนและโรงเรียน (คะแนนเฉล่ีย 4.46) ผลที่

ได้รับสามารถนาํไปใช้พัฒนาและปรับปรุงงานให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนได้ (คะแนนเฉล่ีย 4.46) ผลที่ได้รับ

สามารถนําไปใช้ต่อยอดกับงานอื่นๆได้อย่างเหมาะสมในอนาคต (คะแนนเฉล่ีย 4.46) สามารถก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.42) ตามลาํดับ 
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ตารางที่ 1  แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม

บริการวิขาการ ของมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ลําดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สุด 14 58.33 

2 มาก 9 37.50 

3 ปานกลาง 1 4.17 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สุด - - 

รวมทั้งส้ิน 24 100.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.54 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59 

ระดับความพงึพอใจ พงึพอใจมากทีสุ่ด 

 

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ของ

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ลําดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สุด 13 54.17 

2 มาก 10 41.67 

3 ปานกลาง 1 4.16 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สุด - - 

รวมทั้งส้ิน 24 100.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.50 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59 

ระดับความพงึพอใจ พงึพอใจมาก 
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ตารางที ่3  แสดงระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนที ่  

               มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัจดัข้ึน 

คุณลกัษณะของกิจกรรมบริการวิชาการทีทํ่าร่วมกบั

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความคิดเห็น 

1. มีความคุ้มค่ากบัเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป 4.54 0.51 เหน็ด้วยมากที่สุด 

2. สามารถก่อให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 4.42 0.58 เหน็ด้วยมาก 

3. สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบันักเรียนและโรงเรียน 4.46 0.51 เหน็ด้วยมาก 

4. ผลที่ได้รับสามารถนาํไปใช้พัฒนาและปรับปรุงงานให้เกดิ

การเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนได้ 

4.46 0.51 เหน็ด้วยมาก 

5. ผลที่ได้รับสามารถนาํไปใช้ต่อยอดกบังานอื่นๆได้อย่าง

เหมาะสมในอนาคต 

4.46 0.51 เหน็ด้วยมาก 

6. ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญและชุมชนโดยรอบได้

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

4.58 0.50 เหน็ด้วยมากที่สุด 

7. ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และชุมชน

โดยรอบเกดิการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4.54 0.51 เหน็ด้วยมากที่สุด 

หมายเหตุ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

ขอ้เสนอแนะของโรงเรียนทีมี่ต่อกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการทีม่หาวิทยาลยัอสัสมัชญัจดัข้ึน 

1. กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดข้ึนเป็นโครงการที่ดี และต้องการให้มีการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

2. ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้มากข้ึน เน่ืองจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้าง

จาํกดัทาํให้บางกจิกรรมไม่สามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่กาํหนด   
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2. การประสานความร่วมมอืกับคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 

 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ได้ดาํเนินการประสานความร่วมมือกับคณะต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 12 คณะ โดยมีผลการดาํเนินงานต่างๆ ดังน้ี 

 

2.1 จํานวนคณะทีไ่ดร้บัการประสานงานในการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

 จากการดาํเนินโครงการพบว่าคณะต่างๆ ได้รับการประสานงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ  

ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนครบทั้ง 12 คณะ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100  

 

2.2 ความพึงพอใจของคณะต่างๆ ต่อการการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

โครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

จากการสอบถามอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนคณะต่างๆ จาํนวน 19 ตัวอย่าง จาก 12 คณะที่เข้าร่วม

ทาํกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการประสานงาน

และอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมหรือโครงการของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในระดับ”พึงพอใจ

มาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

ขณะเดียวกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอยู่ในระดับ”พึงพอใจมาก” 

โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.32 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

โดยคุณลักษณะที่ได้คะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและชุมชนโดยรอบ

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ชุมชนโดยรอบเกิดการ

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน (คะแนนเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ มีความคุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป/สามารถ

ก่อให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.37) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบันักเรียนและโรงเรียน 

(คะแนนเฉล่ีย 4.26) ตามลาํดับ 
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ตารางที ่4 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการทํา 

               กิจกรรมบริการวิชาการของสถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ 

ลําดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สุด 10 52.63 

2 มาก 8 42.11 

3 ปานกลาง 1 5.26 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สุด - - 

รวมทั้งส้ิน 19 100.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.47 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 

ระดับความพงึพอใจ พงึพอใจมาก 

 

ตารางที ่5 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

ลําดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ จํานวน รอ้ยละ 

1 มากที่สุด 8 42.11 

2 มาก 9 47.37 

3 ปานกลาง 2 10.53 

4 น้อย - - 

5 น้อยที่สุด - - 

รวมทั้งส้ิน 19 100.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.32 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67 

ระดับความพงึพอใจ พงึพอใจมาก 
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ตารางที ่6 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนที่

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัจดัข้ึน 

คุณลกัษณะของกิจกรรมบริการวิชาการ 
คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบั 

ความคิดเห็น 

1. มีความคุ้มค่ากบัเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป 4.37 0.68 เหน็ด้วยมาก 

2. สามารถก่อให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 4.37 0.68 เหน็ด้วยมาก 

3. สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบันักเรียนและโรงเรียน 4.26 0.73 เหน็ด้วยมาก 

4. ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญและชุมชนโดยรอบได้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

4.42 0.77 เหน็ด้วยมาก 

5. ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและชุมชน

โดยรอบเกดิการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4.42 0.61 เหน็ด้วยมาก 

หมายเหตุ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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บทที่ 4 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
การดาํเนินโครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญและหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564  

ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการการประเมินผลโครงการโดยประยุกต์ใช้ใน

รูปแบบซิป หรือ “CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม สรุปผลได้ดังน้ี 

 

1. บริบท (Context) 

      

จากการที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้ดาํเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับคณะต่างๆ    

ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ซ่ึงได้ดาํเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจาํ

ทุกปีนับต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา ดังน้ี 

- ปีการศึกษา 2560 จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 

- ปีการศึกษา 2561 จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 

- ปีการศึกษา 2562 จัดกจิกรรมให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

เพ่ือให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2563 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในการดาํเนินกิจกรรม

ให้บริการวิชาการกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1) สถาบันวิจัยและบริการ

วิชาการ 2) คณะต่างๆ จาํนวน 12 คณะ  3) คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย พบว่าทางโรงเรียนและชุมชนโดยรอบประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่ 1.ปัญหาด้านสุขภาพ

ของนักเรียน 2.ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน 3.ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และ4.ปัญหาด้านสังคม จากน้ัน

คณะต่างๆ ได้นาํข้อมูลปัญหาและความต้องการดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจในการดาํเนินกิจกรรม ตาม

ความสามารถและความเช่ียวชาญของแต่ละคณะต่อไป 

แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเดก็และเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจาํนวนมาก และเม่ือได้พิจารณาถึงความปลอดภัยและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แล้วจึงเหน็ควรที่จะเล่ือนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2563 ไปก่อน และได้ดาํเนินการจัดกจิกรรมดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 
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2. ปัจจยันาํเขา้ (Input) 

 

จากการดาํเนินโครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและหน่วยงานภายนอก ได้ศึกษา

ปัจจัยนาํเข้าในด้านต่างๆ ดังน้ี 

2.1 ความพรอ้มของบุคลากร  

- สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดเตรียมทีมนักวิจัยจาํนวน 3 ท่านเพ่ือดูแลโครงการดังกล่าว 

โดยทาํหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ กับทางโรงเรียน นําเสนอข้อมูล

เกี่ยวกบัโรงเรียนและอาํนวยความสะดวกให้กบัคณะต่างๆ ในการให้บริการวิชาการ 

- คณะต่างๆ ได้ส่งตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการ 

- โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ได้จัดเตรียมอาจารย์เพ่ือประสานงานและอาํนวยความสะดวกแก่คณะทาํงาน

ของมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  และจัดเตรียมอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว 

          2.2  ความพรอ้มดา้นสถานที่ตั้ง 

        โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยต้ังอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมากนัก ทาํให้สะดวกในการเดินทางไปจัด

กิจกรรม นอกจากน้ีทางโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมห้องเรียน ลาน

เอนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการดาํเนินกจิกรรม 

  2.3 ความพรอ้มของช่วงระยะเวลา 

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ และคณะต่างๆ ได้ลงพ้ืนที่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

เพ่ือสาํรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ และวางแผนจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ใน

วันที่ 15 มกราคม 2564 แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จึงเล่ือนการจัดกจิกรรมบริการวิชาการดังกล่าวไปจัดในปีการศึกษา 2564 

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่

คล่ีคลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยยังคงเปิดการเรียนการสอนในรูปออนไลน์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการจึง

ได้วางแผนปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการวิชาการ โดยให้คณะต่างๆ ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย

และส่งมอบให้ทางโรงเรียนนาํไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์  

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  

คณะต่างๆ จึงได้ลงพ้ืนที่ทาํกิจกรรมให้บริการวิชาการ ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกัน    

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2.4 ความพรอ้มดา้นงบประมาณ 

ในการดาํเนินโครงการในคร้ังน้ีทางสถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซ่ึงทางคณะทาํงานได้ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ดาํเนินโครงการ 
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3. กระบวนการ (Process) 

3.1 การประสานความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

จากการสอบถามคณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จาํนวนทั้งสิ้น 24 ตัวอย่าง พบว่ามีความพึงพอใจต่อ

การประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมหรือโครงการของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.54 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซ่ึงผลการประเมิน    

“ผ่านตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่า 3.51 คะแนน 

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ    

              มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญที่ได้รับการประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินโครงการ 

              ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
ผลการสํารวจความพงึพอใจ 

ผลการ

ประเมิน 

ความพึงพอใจของชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

ที่ได้รับการประสานงานและ

อาํนวยความสะดวกในการ

ดาํเนินโครงการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

ความพึงพอใจของชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียมากกว่า 

3.51  คะแนน จากคะแนน

เตม็ 5 คะแนน 

ความพึงพอใจของชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 

4.54 คะแนน 

ผ่านตัวช้ีวัด 

 

3.2 การประสานความร่วมมือกบัคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดาํเนินการประสานความร่วมมือกับทุกคณะ

ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งหมด 12 คณะที่ เข้าร่วมทํากิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ประกอบด้วย  

1) ศิลปศาสตร์      2) นิเทศศาสตร์ 

3) ดนตรี      4) วิศวกรรมศาสตร์ 

5) นิติศาสตร์      6) พยาบาลศาสตร์ 

7) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9) บริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์   10) เทคโนโลยีชีวภาพ 

11) บัณฑติวิทยาลัยบริหารธุรกจิและการจัดการข้ันสงู 12) บัณฑติวิทยาลัยมนุษยศึกษา 

 

สามารถสรุปผลการดาํเนินงานต่างๆ ได้ดังน้ี 
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3.2.1 สรุปผลค่ารอ้ยละของคณะทีไ่ดร้บั “การประสานงานในการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน” 

ทุกคณะได้รับการประสานงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผลการประเมิน  “ผ่านตวัช้ีวดัความสําเร็จในการทํางาน”  ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100 

 

ตารางที่ 8  แสดงผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “ค่ารอ้ยละของคณะทีไ่ดร้บัการประสานงาน 

             ในการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผลการ

ประเมิน 

รอ้ยละของคณะที่ได้รับ 

การประสานงานในการให้ 

บริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะที่ได้รับการประสานงาน

ในการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนเทา่กบัร้อยละ 100 

ทั้ง 12 คณะได้รับการประสานงาน

ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

คิดเป็นร้อยละ 100 

ผ่านตัวช้ีวัด 

 

 สรุปผล    “ ความพึงพอใจของคณะที่ไดร้บัการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

โครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน” 

 จากการสอบถามอาจารย์  เจ้าหน้าที่  ของคณะต่างๆ  ที่เข้าร่วมทาํกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จาํนวน 19 ตัวอย่าง  พบว่ามีความพึงพอใจต่อการประสานงานและอาํนวย

ความสะดวกของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการในการดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อยู่ในระดับ 

 “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน  ซ่ึงผลการประเมิน “ผ่านตวัช้ีวดั

ความสําเร็จในการทํางาน” ที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่มากกว่า 3.51 คะแนน 

ตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ในการทาํงาน “ความพงึพอใจของคณะทีไ่ดร้บัการประสานงาน 

            และอํานวยความสะดวกในการดําเนนิโครงการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน” 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลุถงึ 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ 
ผลการสํารวจความพงึพอใจ 

ผลการ

ประเมิน 

ความพึงพอใจของคณะ 

ที่ได้รับการประสานงานและ

อาํนวยความสะดวกในการ

ดาํเนินโครงการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

ความพึงพอใจของคณะ 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียมากกว่า 

3.51  คะแนน จากคะแนน

เตม็ 5 คะแนน 

ความพึงพอใจของคณะ 

 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 

4.47 คะแนน 

ผ่านตัวช้ีวัด 
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4. ผลผลิต (Product) 
 

หลังจากการดาํเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะทาํงานจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการได้ติดตามผลการ

ดาํเนินโครงการให้บริการวิชาการ โดยใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสังเกต พบว่าในการจัดกิจกรรม

ให้บริการวิชาการของคณะต่างๆ มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ี 

คณะนติิศาสตร ์

กิจกรรมการแสดงละครสั้นให้ความรู้ด้านกฎหมายเบ้ืองต้น พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ความรู้ด้านกฎหมายเบ้ืองต้นเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยังรู้ถึงสิทธิและเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะประชาชน ซ่ึงนักเรียน

สามารถนาํความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันต่อไป 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์

กิจกรรมฝึกคณิตศาสตร์และการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทกัษะ

ทางคณิตศาสตร์เพื่อฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ และกิจกรรมท่ีฝึกความคิดสร้างสรรค ์ผา่นการลงมือ ปฎิบติัและ

สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปต่อยอดในอนาคต 

คณะดนตรี 

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงชิงทุนการศึกษา ผลจากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม พบว่า 

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงศักยภาพด้านการร้องเพลง ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะด้านการ

ร้องเพลง และทาํให้กล้าแสดงออกบนเวท ี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

กจิกรรมให้ความรู้ในการสร้างแอพพลิเคช่ันเบ้ืองต้นด้วยโทรศัพทมื์อถือ ผลจากการสอบถามนักเรียน

ที่เข้าร่วมกจิกรรม พบว่า กจิกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาตนเองในกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะและคิดอย่างเป็น

ระบบ และสามารถนาํความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย code.org ผลจากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม พบว่า กิจกรรมดังกล่าวทาํให้ได้รู้จักกับ code.org ซ่ึงช่วยพัฒนาตนเองในกระบวนการคิดอย่างมี

ตรรกะและคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย code.org 

คณะศิลปศาสตร ์

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับคาํศัพทแ์ละบทสนทนา ภาษาอังกฤษและภาษาจีน พบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ใช้

ในการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับคาํศัพท์ภาษาอังกฤษ/

ภาษาจีน และการใช้ประโยคภาษาองักฤษที่ถูกต้องในการสนทนา/ตอบปัญหา  
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คณะพยาบาลศาสตร ์

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกบัโทษของบุหร่ี พบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว ส่งผล

ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและอนัตรายจากบุหร่ี และห่างไกลจากบุหร่ี 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร พบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการอาหาร 5 หมู่ เกิดความตระหนักถึงความสาํคัญและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

คณะนเิทศศาสตร ์

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกบัโครงการในพระราชดาํริของรัชกาลที่ 9 พบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ใช้ในการเรียน

การสอนออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รู้จักโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริของรัชกาลที่ 9 ได้

อย่างสนุกสนานและเข้าใจ และนาํหลักปรัชญาที่ได้รับจากโครงการพระราชดาํริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน 

บณัฑิตวิทยาลยับริหารธุรกิจและการจดัการเทคโนโลยีขั้นสูง 

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับคาํศัพทแ์ละบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ พบว่าสื่อมัลติมิเดีย

ที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์

ภาษาองักฤษ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และนาํไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาํวันได้   

 

5. สรุปผลในภาพรวม 

 
จากการดาํเนินงานจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ดังน้ี 

5.1 ดา้นเศรษฐกิจ   

จากสื่อมัลติมีเดียของคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับโครงการในพระราชดาํริของรัชกาลที่ 9 ที่มอบให้

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนได้นําหลักปรัชญาที่ได้รับจากโครงการ

พระราชดาํริของรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้

นักเรียนเกิดความตระหนักในการใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกาํลังเงินของตนเอง 

ปราศจากการกู้หน้ียืมสนิ ถ้ามีเงินเหลือกแ็บ่งเกบ็ออมไว้บางส่วน 

5.2 ดา้นสุขภาพ  

      จากสื่อมัลติมีเดียของคณะเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร และของคณะพยาบาลศาสตร์

เกี่ยวกับโทษของบุหร่ี ที่มอบให้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ทาํให้นักเรียนเกิด

ความตระหนักถึงความสาํคัญในการรักษาสขุภาพ ได้แก ่
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- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และครบ 

5 หมู่ เลือกรับประทานอาหารที่มีนํา้ตาลสงูในปริมาณที่น้อยลง  

- การหลีกเล่ียงและห่างไกลจากบุหร่ี 

5.3 ดา้นสงัคม  

      จากกิจกรรมการแสดงละครสั้นให้ความรู้ด้านกฎหมายเบ้ืองต้นของคณะนิติศาสตร์ ช่วยทาํให้นักเรียนได้

รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและระวังตนเองไม่ให้พลาดพล้ังกระทาํความผิด  

ส่งผลให้สงัคมเป็นระเบียบและเกดิความผาสกุ 

5.4 ดา้นการศึกษา 

     จากสื่อมัลติมีเดียของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัยบริหารธุรกจิและการจัดการข้ันสูง เกี่ยวกับ

คาํศัพท์และบทสนทนา ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มอบให้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยใช้ในการเรียนการสอน

ออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาํศัพทภ์าษาอังกฤษ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน 

ภาษาองักฤษ ตลอดจนสามารถนาํไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาํวันได้ 

กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ และคิดอย่างเป็นระบบ และ

นาํความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้ 

และกจิกรรมประกวดร้องเพลง ส่งผลให้นักเรียนได้ด้ฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะด้านการร้องเพลง 

 

6. ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะจากคณะทํางาน 

 
 6.1 จากการสอบถามความคิดเหน็ของผู้อาํนวยการโรงเรียนและคณะครูที่มีต่อกิจกรรมบริการวิชาการ

ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดข้ึน  พบว่า การจัดทาํสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และการลง

พ้ืนที่จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและต้องการให้มีการจัดโครงการดังกล่าวอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกดิความย่ังยืน 

 6.2 การจัดทาํสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมให้บริการ

วิชาการ ควรเลือกเน้ือหาและกจิกรรมให้มีความเหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

 6.3 ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากบางกิจกรรมมีเน้ือหาจํานวนมากทาํให้ไม่สามารถ

ถ่ายทอดเน้ือหาได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่จาํกดั 

6.4 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมจาํเป็นต้องมีของรางวัลแจกให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นใน

เกดิความสนใจในกจิกรรมน้ันๆ ดังน้ันควรมีการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดเตรียมของรางวัลหากมี

การจัดกจิกรรมดังกล่าวอกีในปีการศึกษาต่อไป 

 6.5 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คล่ีคลาย   

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 คณะทาํงานควรมีการวางแผนงาน

ล่วงหน้าซ่ึงอาจจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ ์
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมิน 

 



 

 

แบบประเมิน 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมใหบ้ริการวิชาการกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ชื่อหน่วยงาน ...................................................................................................... 
 

 

คุณลกัษณะของงานวิจยั/บริการวิชาการ 

 

ระดบัความคิดเห็น 

เหน็ด้วย

อย่างย่ิง 

(5) 

เหน็ด้วย 

 

(4) 

ไม่แน่ใจ 

 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 

 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างย่ิง 

(1) 

1) กจิกรรมหรือโครงการที่ทาํกบัมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ มีความ

คุ้มค่ากบัเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป 

     

2) กจิกรรมหรือโครงการที่ทาํกบัมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ สามารถ

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่องานหรือหน่วยงานของท่านอย่างเป็นรปูธรรม 

     

3) กจิกรรมหรือโครงการที่ทาํกบัมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบังานหรือหน่วยงานของท่าน 

     

4) ผลที่ได้รับจากกจิกรรมหรือโครงการที่ทาํกบัมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สามารถนาํไปใช้พัฒนาและปรับปรงุงานหรือหน่วยงานของท่าน 

ให้เกดิการเปล่ียนแปลงที่ดขีึ้นได้ 

     

5) ผลที่ได้รับจากกจิกรรมหรือโครงการที่ทาํกบัมหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สามารถนาํไปใช้ต่อยอดกบังานอื่นๆ ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ในอนาคต  

     

6) กจิกรรมหรือโครงการที่ทาํ ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ

และชุมชนโดยรอบได้มส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

     

7) กจิกรรมหรือโครงการที่ทาํ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย 

อสัสมัชัญ และชุมชนโดยรอบเกดิการเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั 

     

 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการทาํกจิกรรมหรือโครงการ ของ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

  [   ] 5.มากที่สดุ        [   ] 4.มาก       [   ] 3.ปานกลาง        [   ] 2.น้อย        [   ] 1.น้อยที่สดุ 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

  [   ] 5.มากที่สดุ        [   ] 4.มาก       [   ] 3.ปานกลาง        [   ] 2.น้อย        [   ] 1.น้อยที่สดุ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชมุช้ีแจงโครงการ 

วนัศุกรที์ ่27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00–12.00น.  

ณ หอ้ง SG109 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมสาํรวจพื้ นทีเ่พือ่รบัทราบปัญหา  

โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 
 

วนัศุกรที์ ่27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.00น.  

ณ โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 

 

 

 



 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมอบสือ่มลัติมีเดีย 

เพือ่ใชใ้นการเรียนการสอนออนไลน ์
 

วนัที่ 17 มกราคม 2565 

ณ โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหบ้ริการวิชาการ 

กบัชมุชนโดยรอบมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2565 

ณ โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

คณะทํางาน 

 

โครงการ “บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัและหน่วยงานภายนอก 

ประจําปีการศึกษา 2564” 

 
         ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

ดร.วินธัย โกกระกูล              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ที่ปรึกษาโครงการฯ 

        ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์        ผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ/ที่ปรึกษาโครงการฯ 

           นายกุญช์พิสิฎฐ์ ประเสริฐ       นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ 

                น.ส.จิรวดี พิศาลวัชรินทร์       นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการฯ 

               นายจิรศักด์ิ สมบัติ            นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการฯ 

 
 


	บทสรุปผู้บริหาร

