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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ชื่อโครงการ โครงการ “การสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตริมน้ําชุมชนท่าน้ําสามเสน”
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนํา
3. สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 3 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอยการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้
เข้มแข็ง
4. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์คมสัน โสมณวัตร
5. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ดาํ เนินโครงการ/นักศึกษาร่วมโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ธนะสาร พาณิชยากรณ์
คณะผู้ดาํ เนินโครงการ
ชื่อ – สกุล
สังกัด
1) อาจารย์ธนะสาร พาณิชยากรณ์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) อาจารย์สุนทรี
พุฒิวร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3) นางสาวสุนทรี
พัชรประทีป
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4) นางสาวสุนสิ า
ทองใบอ่อน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5) นางสาววันทนีย์ เมฆวิไล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6) นางสาวจุฑาทิพย์ ประสพสุข
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
นักศึกษาร่วมโครงการ
ชื่อ – สกุล
สังกัด
1) นายฤทธิกุล
คําสายพรม
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) นางสาวจารุตา ช่วยเอื้อ
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3) นายสุทธิชัย
สิทธิชอบธรรม
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4) นายนิรญ
ั
คัมภิรานนท์
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5) นายประกิต
จิรสกุลปีติ
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6) นายอําพล
ทองรัตน์
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7) นางสาวปวีณา โชคชัยนพคุณ
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8) นายฉัตรชัย
ศรัทธาสุจริต
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9) นายสราวุธ
สุวรรณประเสริฐ นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10) นายสิทธิพนั
จรัสสมบูรณ์กุง
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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6. หลักการและเหตุผล
ในพื้นที่ชุมชนท่านน้ําสามเสน เขตดุสิต นั้น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา และมี
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นจํานวนมาก ในชุมชนก็ประกอบด้วยชาวชุมชนซึ่งเป็นเด็กเยาวชนรวมถึง
ผู้ปกครอง ซึ่งชีวิตทุกชีวิตในชุมชน ต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทาง
น้ําที่เกิดขึ้น เช่น กรณีการตกน้ํา ภายใต้ความรู้ในเรื่องความเสี่ยงในการเกิดเหตุและความรู้ในเรื่องการช่วยคน
ตกน้ํา ตลอดจนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในเบื้องต้น ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่
ทั่วทุกชุมชน โดยประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ํา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนท่าน้ําสามเสน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา อันจะ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชนในชุมชนท่าน้ําสามเสนได้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1. เพื่อให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยงอันเกิดจากภัยที่เกิดทางน้ํา
7.2. เพื่อให้ชาวชุมชนทราบถึงหลักการในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ํา รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ตกน้ําในเบื้องต้น
7.3. เพื่อให้ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดในกรณีที่เกิดภัยทางน้ํากับตนเอง
8. ลักษณะของแผนงานโครงการ
 แผนงานโครงการใหม่  แผนงานโครงการต่อเนื่อง (ระบุ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................)
 แผนงานโครงการขยายผล (ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล..............................................)
9. ความสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 การบริการวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานชุมชนและท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
 การพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
10. ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อรับประกาศนียบัตร
 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล
 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต
 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ
 การให้คําปรึกษาหรือข้อแนะนํา หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 การให้บริการในลักษณะอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………
11. โครงการนี้จดั อยู่ในประเภท
 ไม่คิดค่าบริการ (ข้ามไปตอบข้อ 14)
 มีค่าบริการ
12. อัตราค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)...........................………….……….บาทต่อคน
13. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ………………....................................บาท
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14. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (ตัวบ่งชี้ที่
5.2 ข้อที่ 1 จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดําเนินการสํารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนใน 5 พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า เขตดุสิต มีความต้องให้มหาวิทยา
ราชภัฏสวนสุนันทาช่วยเหลือในการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน คือ จัดระเบียบกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่
สะอาด ปราศจากขยะมลพิษและสิ่งก่อกวน ด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น โดยการจัดหาถังขยะให้
พอเพียงในทุกพื้นที่ของชุมชน

หลักฐานประกอบ ผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 2557
15. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 2 จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
วิชา MRT2210 การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
หลักฐานประกอบ รายละเอียดของแนวการสอนรายวิชา MRT2210 การประกันภัยทางทะเล (Marine
Insurance)
และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา MRT2210 การ
ประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
16. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 3 จากคูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
-ไม่ม-ี
หลักฐานประกอบ 17. โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือสร้าง
งานวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ถ้ามี (โปรดระบุรายวิชาหรือหัวข้องานวิจัย) (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ข้อที่ 5 จากคูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
-ไม่ม-ี
หลักฐานประกอบ -
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18. แผนเชื่อมโยงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (ตรงตาม มคอ.3)
การเชื่อมโยงบูรณากับการบริการวิชาการ
กิจกรรมของโครงการบริการวิชาการ
(อธิบายตามรายกิจกรรมย่อย)
การเรียนการสอน
การวิจัย
ขั้นที่ 1 ขออนุมัติโครงการบริการ
วิ ช าการสู่ ชุ ม ชนตามกระบวนการ ใน
โครงการการสร้างความปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตริมน้ําชุมชนท่าน้ําสามเสน
ขั้นที่ 2 ดําเนินโครงการ
ผู้สอนได้จัดโครงการบริการวิชาการโดย
พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการ
สร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตริมน้ํา
ชุมชนท่าน้ําสามเสน
ขั้นที่ 3 รายงานความก้าวหน้า
ขั้นที่ 4 ปิดโครงการและติดตามผล
โครงการ
ขั้นที่ 5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ 6 ส่งรายงานและติดตามผล
โครงการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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19. ระยะเวลาโครงการ
เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2557 วันสิน้ สุดโครงการ เดือนมีนาคม 2558
20. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ช่วงเวลาดําเนินการ (ระบุวันที่)
ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตาม
30 กันยายน 2557
กระบวนการ
ดําเนินโครงการ
14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานความก้าวหน้า
15 มกราคม 2558
ปิดโครงการและติดตามผลโครงการ
1 มีนาคม 2558
สรุปผลการดําเนินโครงการ
25 มีนาคม 2558
ส่งรายงานติดตามผลโครงการ
31 มีนาคม 2558
21. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
21.1 อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา 16 คน
21.2 ครู นักเรียน ชุมชน
30 คน
22. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ชุมชน/ชาวบ้าน
 ผู้นําชุมชน
 อื่น ๆ (ระบุ) ครู นักเรียน
23. พื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม (ถ้ามี) 24. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด)
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทน
2. หมวดค่าใช้สอย

 ผู้บริหาร

รายละเอียด
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 6 ชม. * 1,200 บาท
ป้ายไวนิล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 28 ก.พ. – 1 มี.ค. (เช้า-บ่าย)
จํานวน 30 คน * 4 มื้อ * 25 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 28 ก.พ. – 1 มี.ค. จํานวน 30 คน *
2 มื้อ * 300 บาท

รวม
หมายเหตุ* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จํานวนเงิน
28,800
100
3,000
18,000
49,900

6
25. แผนการใช้งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในปฏิทินกิจกรรม)
กิจกรรม

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค. 57)
ปริมาณ งบประมาณ
งาน (%)
(บาท)

ขออนุ มั ติ โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการสู่
ชุมชนตามกระบวนการ
ดําเนินโครงการ
รายงานความก้าวหน้า
ปิดโครงการและติดตามผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ส่งรายงานติดตามผลโครงการ

100

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค. 58)
ปริมาณ
งาน (%)

ไตรมาส 1 - 2
(ต.ค.57 – มี.ค. 58)

งบประมาณ ปริมาณ
(บาท)
งาน (%)

49,900

26. สถานทีด่ ําเนินการ
ชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
27. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
27.1 เกิดความสัมพันธ์อันดะระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกับชุมชนท่าน้ําสามเสน
27.2 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท่าน้ําสามเสนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและนําไปสู่ชุมชนต้นแบบ
28. ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งชุมชน
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
29. สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ไป
1. หมวดค่าตอบแทน
2. หมวดค่าใช้สอย

49,900
49,900
28,800
21,100

บาท
บาท

บาท
บาท

งบประมาณ
(บาท)
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30. การติดตามประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการ
ครู/
ตัวชี้วัด
ประเมิน
ชุมชน/
อาจารย์/
ชาวบ้าน (ร้อยละ)
นักศึกษา
94**
1. ด้านความพึงพอใจ
100*
96.04
94**
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
100*
96.44
**
*
94
3. ด้านการนําความรู้ไปใช้ 100
96.24

การบรรลุ
บรรลุ




จํานวน
ผู้ตอบแบบ หมายเหตุ
ไม่บรรลุ
ประเมิน
35
35
35

31. องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ
 องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม
1) การใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ตกน้ําในเบื้องต้น
2) หลักการในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ํา
 องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม
1) ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดในกรณีที่เกิดภัยทางน้ํากับตนเอง
32. ชุมชนหรือองค์กรมีผนู้ ําหรือสมาชิกทีม่ ีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไร
-

33. ชุมชนหรือองค์กรมีการสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรอย่างไร
34. ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
-

35. ผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร
-

36. โครงการมีการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ
-

37. ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ..........................................................
(อาจารย์ธนะสาร พาณิชยากรณ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..........................................................
(อาจารย์คมสัน โสมณวัตร)
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

