
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยา

เสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

โดย 

 

อาจารยศิริเดช  ศิรสิมบูรณ 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผนดิน   ประจําปงบประมาณ  2561 

รหัสโครงการ : 254/2561 

 



ก 

 

คํานํา 

 
รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการ

ปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  ระหวางวันท่ี  22-23  มกราคม  2561  โดยมี

วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือเพ่ือใหนักเรียนไดฝกการใชศิลปะการวาดรูปหรือการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือ

รณรงคการปองกันยาเสพติด 

สรุปผลการดําเนินงานและผลประเมินของโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน 

รณรงคการการปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

จัดทํา รายงานสรุปเพ่ือเปนขอมูลแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนําไปใช

และเปนประโยชนในการเรียนการสอน การวิจัย  บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใน 

โอกาสนี้วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ใครขอขอบคุณผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ 

ครั้งนี้ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

 
        (นายศิริเดช  ศิริสมบูรณ) 

                             ผูรับผิดชอบโครงการ 

                      วัน 28  เดือน มีนาคม  ป 2561 

 



ข 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

1. ชื่อโครงการ 1 

2. ประเด็นท่ีสอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 1 

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 

4. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 1 

5. รายชื่อคณะผูดําเนินโครงการ 1 

6. รายชื่อนักศึกษารวมโครงการ 2 

7. หลักการและเหตุผล 2 

8. วัตถุประสงคของโครงการ 2 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 2 

10. สถานท่ีดําเนินการ 2 

11. ผูประสานงานในพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 2 

12. แผนการดําเนินงาน 3 

13. ประเภทของกลุมเปาหมาย 3 

14. จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 3 

15. โครงการนี้จัดอยูในประเภท 3 

16. ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  4 

17. ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพ่ือดําเนินการบริการ

วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

4 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

และความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

4 

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความ

เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

5 

20. โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการ

สอน หรือสรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 

21. สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 5 

22. งบประมาณรายจาย 5 

 



ค 

 

23. แผนการใชงบประมาณ 6 

24. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 6 

25. ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 6 

26. การติดตามประเมินผลโครงการ  7 

27. องคความรูท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 7 

 



ค 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 

28. รายละเอียดองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ 7 

29. ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 7 

30. บทสังเคราะหโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2561 8 

  

หลักฐานแนบทายรายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการ  

1.  เอกสารอนุมัติโครงการ  

2.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  

3.  หนังสอืตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห / แบบสอบถามความตองการของชุมชน 

หรือองคกร 

 

4.  ผลการสํารวจความตองการของชุมชน  

5.  เอกสารความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

6.  หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอ่ืน ๆ   

7.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาท่ีเก่ียวของ   

8.  เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย ว-1ด  

9.  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พรอมตัวอยางแบบสํารวจ /แบบประเมิน / 

แบบสอบถาม    (หลังสิ้นสุดโครงการ) 

 

10. แบบฟอรมการนําองคความรูในการบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  

11. เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม   

12.  ภาพกิจกรรม  

13.  อ่ืน ๆ    

     

   

  

  

 



1 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม   

 

2. ประเด็นท่ีสอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 

 การปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับนักเรียน/ นักศึกษา 

 สิ่งแวดลอม/ธนาคารขยะ 

 ยาเสพติด 

 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

 การใหนักศึกษาไดฝกคิด/ วิเคราะห 

 การปลูกปา 

 อ่ืนๆ 

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการ สูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา พ.ศ. 2560 

  องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแก

ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน ตามศาสตรพระราชา 

   ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4.3 รอยละของผลงานบริการวิชาการท่ีดําเนินการภายใตความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 

เปาประสงค 2.4.8 มหาวิทยาลัยมีประบวนการบริการวิชาการท่ีไดมาตรฐานสอดรับกับ

ความตองการของทองถิ่นและสังคม 

 ตัวชี้วัดท่ี 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแก

หนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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4. ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ (หัวหนาโครงการ) : นายศิริเดช  ศิริสมบูรณ 

5. รายช่ือคณะผูดําเนินโครงการ : 

คณะผูดําเนินโครงการ    สังกัด/หนวยงาน  

1. ดร.นิรชราภา   ทองธรรมชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

2.  นายเอกพจน ธนะสิริ  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

3.  นายชัชวานนท สุนทรวิภาต วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

4.  ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

5.  นายลักษมณ   เตชะวันชัย วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

 

6. รายช่ือนักศึกษารวมโครงการ 

รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล      สังกัด 

60129302001  นางสาวสิริพร รูขาย  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302002  นายชยากร สงวนยวง วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302004  นายณัฐพงศ ปองสุข  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302007  นายเปรม แสงพิสิทธิ์  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302008  นางสาวทีปกา พรมกล่ํา วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302009  นางสาววงศปคัลภ แสนสุข วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
60129302012  นายจิณณวัตร วงษสุวรรณ วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

 

7. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป  หลายโรงเรียนใหความสําคัญในการรณรงคการปองกัน

ยายเสพติด  ท่ีถูกตอง ถูกวิธี  และอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการปลูกฝงคานิยม  ความคิดท่ีดีตั้งแตในวัยเด็ก  ชนิด

ของยาเสพติด  โทษของยาเสพติด  ผานการถายทอดผานตัวละคร  ท่ีนองๆ  จะไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นผานการวาดการตูน  เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรณรงคหางไกลยาเสพติดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

และเพ่ือเผยแพรใหบุคคลท่ัวไปรับทราบโทษของยาเสพติด   วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการปองกันยาเสพติด   

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัด .นครปฐม    

8. วัตถุประสงคของโครงการ 

8.1  เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและเปนสวนหนึ่งในการรณรงคการปองกันยาเสพติด 

8.2  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการใชศิลปะการวาดรูปหรือการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือรณรงคการปองกัน 

      ยาเสพติด 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  

ระหวางวันท่ี  22-23  มกราคม 2561 

10. สถานท่ีดําเนินการ  

โรงเรยีนวัดพทุธธรรมรังษี  จังหวัด .นครปฐม  

 

11. ผูประสานงานในพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล    นายสถาพร นาลัย  (ผูรับรองการนไปใชประโยชน) 

เบอรติดตอ 034-987330  อีเมล watphut@hotmail.com 

12. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 

(กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ) 

ชวงเวลาดําเนินการ  

(ระบุวันท่ี) 

ประชุมหารือกับโรงเรียนเพ่ือขอความรวมมือในการ

จัดกิจกรรม 

กันยายน 2560 

ทีมงานลงสํารวจพ้ืนท่ี ตุลาคม 2560 

วางแผนการจัดโครงการ ตุลาคม 2560 

ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 

ประสานงานโครงการ 

- อาหาร 

- สถานท่ี 

- วิทยากร 

- เอกสารประกอบการอบรม 

ธันวาคม 2560 

รับสมัครผูเขารวมโครงการ ธันวาคม 2560 

จัดกิจกรรม/โครงการเชิงปฏิบัติการ 22-23  มกราคม 2561 

ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พรอมจัดทํารูปเลม กุมภาพันธ-มีนาคม 2561 

 

13. ประเภทของกลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/ชาวบาน     ผูนําชุมชน     ผูบริหาร  

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... 

14. จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ รวมท้ังส้ิน 50 คน 

14.1 ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จํานวนรวม  14 คน 
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 1) คร/ูอาจารย/นักวิชาการ  จํานวน     2    คน 

 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน     2     คน 

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จํานวน     10    คน 

 14.2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม จํานวนรวม 36 คน 

 1) ชาวบาน/ชุมชน/สังคม   จํานวน    36     คน 

  2) ศิษยเกา     จํานวน................คน 

 

15. โครงการนี้จัดอยูในประเภท 

 ไมคิดคาบริการ 

 

16. ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

16.1. มีการสํารวจความตองการตอเนื่องเปนปท่ี 2  ท่ีโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม    

โดยโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดมีความตองการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับนักเรียน  เรียนรู

โทษยาเสพติด  การมีสวนชวยใหชุมชนหางไกลจากยาเสพติด  โดยการใหนักเรียนมาสวนรวมใน

การวาดภาพตัวการณตูนท่ีชื่นชอบสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม   

 

หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห ผลการสํารวจความตองการของ

ชุมชน  

17. ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการ

และถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

มีความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการระหวาง โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  โดย 

นายสถาพร นาลัย  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน  กับ อาจารย ศิริเดช  ศิริสมบูรณ สังกัด  วิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หลักฐานประกอบ : เอกสารความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความ

เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

18.1. มีการบูรณาการกับรายวิชา DEC1101  องคประกอบศิลปและการออกแบบเบื้องตน  เพ่ือให 
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นักศึกษาไดนําความรู  ในรายวิชาการออกแบบ  การวาดภาพ  นําไปใชประโยชนในการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับนองๆ  

ผูเขารวมโครงการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด   

หลักฐานประกอบ :  

1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาหท่ีมีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชา

นั้นๆ 

2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบุรายละเอียดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ มคอ.3  และ ตองมี

การระบุรายละเอียดการบูรณาการในหัวขอประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีทําใหเกิดการเรียนรู

ตามท่ีระบุในรายละเอียดวิชา 

*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ตองมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งลาสุดอยู

ในชวงระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 2561 เทานั้น 

19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความเขมแข็ง

ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

19.1. บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง  “สื่อความเปนจริงเสริม(Augmented Reality) เพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูตามโครงการพระราชดําริสําหรับชาวไทภูเขา : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการเกษตรในท่ีสูง  

ตามพระราชดําริ บานดอยบอ ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย”  โดยมีการศึกษาสื่อความเปนจริงเสริม

(Augmented Reality)  

หลักฐานประกอบ : เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผนดินหรือ

งบประมาณรายได ในปงบประมาณ 2560 – 2561 เทานั้น 

20. โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน หรือ

สรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีการบูรณาการกับรายวิชา DEC1101  องคประกอบศิลปและการออกแบบเบื้องตน  เพ่ือให 

นักศึกษาไดนําความรู  ในรายวิชาการออกแบบ  การวาดภาพ  นําไปใชประโยชนในการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ

นองๆ  ผูเขารวมโครงการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด   

 

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พรอมระบุสัปดาหท่ีมีการประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในการเรียนการสอน หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร และแนบภาพถายเพ่ิมเติม 

หากมีการประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการสรางงานวิจัย โปรดแนบเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย 

(ว-1ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณรายได ในปงบประมาณ 2560 – 2561 เทานั้น   
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21. สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 30,000  บาท 

งบประมาณท่ีใชไป  30,000  บาท 

1.  หมวดคาตอบแทน        12,000 บาท 

2.  หมวดคาใชจาย                     20,000 บาท 

3.  หมวดคาวัสดุ                               0 บาท 

22. งบประมาณรายจาย (แบงเปนหมวด) 

รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน 

1. หมวดคาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน*12 ชม.*1,000 บาท 12,000 

2. หมวดคาใชสอย 

คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน*100 บาท*2 ม้ือ 10000 

คาอาหารวางและเครื่องดืม จํานวน 50 คน*30 บาท*4 ม้ือ 6000 

3. หมวดคาวัสดุ 

คาอุปกรณวาดภาพฯ  2,000 

รวม สามหม่ืนบาทถวน 30,000 

หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

23. แผนการใชงบประมาณ (ใหสอดคลองกับชวงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 

(กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 

แผนการดําเนนิงานขอท่ี 12) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2  

(ม.ค. - มี.ค. 61) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ปริมาณงาน 

(%) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประชุมหารือกับโรงเรียนเพ่ือขอ

ความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
2% 600 - - 

ทีมงานลงสํารวจพ้ืนท่ี 2% 600 - - 

วางแผนการจัดโครงการ   2% 600 

ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ   3% 900 

ประสานงานโครงการ 

- อาหาร 

- สถานท่ี 

- - 

10% 3,000 
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- วิทยากร 

- เ อกสา รปร ะกอบกา ร

อบรม 

รับสมัครผูเขารวมโครงการ - - - - 

จั ด กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ง

ปฏิบัติการ 
- - 80% 24,000 

ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

พรอมจัดทํารูปเลม 
- - 2% 

600 

 4% 1,200 94% 28,800 

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะตองเทากับ 100 เปอรเซ็นต 

24. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  

24.1  เพ่ือทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับการออกแบบการตูนรณรงคการปองกันยาเสพติด    

ทําใหโรงเรียนหางไกลยาเสพติด  เพราะนักเรียนผานการเรียนรูโทษของยาเสพติดและทําใหเยาวชนหางไกล

จากยาเสพติด 

 24.2  นักเรียนสามารถสงเสริมใหเด็กไทย คิด  วิเคราะหเปน 

25. ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 รอยละของความรูและความเขาใจของผูรับบริการ 

 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 รอยละของการนําองคความรูไปใชประโยชน 

26. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (รอยละ) ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

การบรรลุ จํานวน

ผูตอบแบบ

ประเมิน 

หมายเหตุ ครู/

อาจารย/

นักศึกษา 

ชุมชน/

ชาวบาน บรรลุ ไมบรรลุ 

1. ดานความพึงพอใจ 100* 95** 96.80   50  

2. ดานความรูความเขาใจ 100* 95** 96.64   50  

3. ดานการนําความรูไปใช

ประโยชน 

100* 95** 96.18   50  

*  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ครู/อาจารย/ นิสิตนักศึกษา) 

**  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ชาวบาน/ชุมชน/สังคม) 

หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก 
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27. องคความรูท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 

  องคความรูท่ีเปนรูปธรรม  

  การออกแบบเบื้องตน  การวาดภาพ  ตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  

 

  องคความรูท่ีเปนนามธรรม 

  ระบุ............................................................................................................... 

หลักฐานประกอบ : เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  

28. รายละเอียดองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ 

การนําองคความรูท่ีอยูในตัวคณาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร นํามาถายทอดสูผูเขารวม 

โครงการ  โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี  ท่ีมีความสนใจและมีความตองการท่ีจะใหตัวแทนยุวชนไดมีสวนรวมใน

การการปองกันยาเสพติด   ทําใหโรงเรียนหางไกลยาเสพติด  เพราะนักเรียนผานการเรียนรูโทษของยาเสพติด

และทําใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด 

  (โปรดอธิบายรายละเอียดองคความรูท่ีเกิดจากการบริการวิชาการพอสังเขป โดยตองสอดคลองกับความรูเอกสาร

ประกอบการอบรมในภาคผนวก) 

 

29. ปญหา / อุปสรรค / ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขปญหา 

- 

        
       ลงชื่อ................................................................... 

             (อาจารยศิริเดช  ศิริสมบูรณ) 

                 ผูรับผิดชอบโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  



 

 

บทสังเคราะหโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  โรงเรียน

วัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  22-23  มกราคม 2561  ณ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  

จังหวัดนครปฐม  โดยมีกลุมเปาหมาย นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  50  คน  

องคความรูท่ีใชในการบริการวิชาการในครั้งนี้คือ  การผลิตวิดีทัศนเบื้องตน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

    -  การออกแบบเบื้องตน  การวาดภาพ   

-  การสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  

การบูรณาการ  ดานการเรียนการสอน ไดมีการบูรณาการใหนักศึกษามีสวนรวมในการนําความรูในชั้นเรียน รายวิชา 

DEC1101  องคประกอบศิลปและการออกแบบเบื้องตน  เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู  ในรายวิชาการออกแบบ  การวาดภาพ  นําไปใชประโยชน

ในการเปนพี่เล้ียงใหกับนองๆ  ผูเขารวมโครงการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด       จํานวนนักศึกษาชั้นปที่  1-2  

สาขาการสรางสรรคและส่ือดิจิทัล  เขารวมโครงการ  10  คน  แบงกลุมในลักษณะพี่เล้ียงในการใหคําแนะนําในโครงการ  ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่  22-

23  มกราคม 2561  ณ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม   

ดานการวิจัย  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง  “บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง  “สื่อความเปนจริงเสริม

(Augmented Reality) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามโครงการพระราชดําริสําหรับชาวไทภูเขา : กรณีศึกษา

โครงการพัฒนาการเกษตรในท่ีสูง  ตามพระราชดําริ บานดอยบอ ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย”  โดยมี

การศึกษาสื่อความเปนจริงเสริม(Augmented Reality) 

กลุมเปาหมายสามารถนําความรูท่ีไดการออกแบบเบื้องตน  การวาดภาพ  ตัวละครจากการตูน 

รณรงคการการปองกันยาเสพติด กลุมละ 1 เรื่อง  และสามารถนําความรูการวาดภาพ  ตัวละครจากการตูน 

ไปใชประโยชนในการเรียน   

โดยสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน 

รณรงคการการปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  สามารถสรุปผลการประเมินได

ดังตอไปนี ้

 1. ผลรวมการประเมินดานความพึงพอใจ   คาเฉลี่ย  4.84 คิดเปน รอยละ 96.80 

 2. ผลรวมการประเมินดานความรูความเขาใจ  คาเฉลี่ย  4.83 คิดเปน รอยละ 96.64 

 3. ผลรวมการประเมินดานการนําความรูไปใชประโยชน คาเฉลี่ย  4.81 คิดเปน รอยละ 96.16 

 4. การนําองคความรูไปใชประโยชนไดจริง   รอยละ  100 

  

 

 

 

 

  



 

 

6. ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

หลักฐานแนบทายรายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการ 

  1.  เอกสารอนุมัติโครงการ 

   2.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  

 3.  หนังสือตอบรับ/ หนังสือขอความอนุเคราะห / แบบสอบถามความตองการของชุมชนหรือองคกร  

 4.  ผลการสํารวจความตองการของชุมชน 

 5.  เอกสารความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

6.  หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอ่ืน ๆ  

7.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

8.  เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย ว-1ด 

9.  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พรอมตัวอยางแบบสํารวจ /แบบประเมิน / แบบสอบถาม    

    (หลังสิ้นสุดโครงการ) 

10. แบบฟอรมการนําองคความรูในการบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 

11. เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม  

12. ภาพกิจกรรม 

 13.  อ่ืน ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  









































ที่ ศธ ๐๕๖๗.๒๔/๑๗๗            วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
              ๑๑๑/๓-๕ หมู ๒ ตําบลคลองโยง 

         อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
      ๗๓๑๗๐ 

        ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง   ขอเชิญเปนประธานกลาวเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบติัการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการ
ปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรงัส ี

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพุทธรรมรงัษี  จังหวัดนครปฐม 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.  โครงการ 

  ๒.  กําหนดการ 

 
ดวยวิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีความประสงคจะจัดโครงการบริการวิชาการ  ปงบประมาณ   ๒๕๖๑  ช่ือโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี จังหวัดนครปฐม 
 ในระหวางวันที่ ๒๕-๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม น้ัน 
 

ในการน้ี วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จึงขออนุญาตจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด  
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี จังหวัดนครปฐม   ในระหวางวันที่ ๒๕-๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนวัดพุทธ
รรมรังษี  จังหวัดนครปฐม  ผูประสานงาน นางสาวกัลยากร ทองมาก โทร ๐๙๑-๘๑๕๐๓๗๗  ตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
(ดร.นิรชราภา   ทองธรรมชาติ) 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โทร.  ๐๓๔- ๙๖๔-๙๑๘ 



 - ๒ - 

 
โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

สรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพตดิ   

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี จังหวัดนครปฐม 

ในระหวางวนัท่ี ๒๕-๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษ ี จังหวัดนครปฐม 

************************************************************************************************** 
วันจันทรท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

เวลา  07.30 – 08.00 น.  ลงทะเบยีน 

เวลา  08.00 – 08.10 น. หัวหนาโครงการ กลาวถงึวัตถุประสงคของการ 

 จัดโครงการ  และพิธลีงนามความรวมมือทางวชิาการ จาํนวน 5  

 หนวยงาน 

เวลา  08.10 – 08.30 น. พิธลีงนามความรวมมือทางวชิาการ   

เวลา  08.30 – 08.45 ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดพุทธรรมรงัษกีลาวเปดโครงการอบรม  

เวลา  09.00 – 12.00 น. บรรยาย  เรื่อง  ความรูเบื้องตนการสรางตัวละคร และโทษของยาเสพตดิ 

 โดยวิทยากร  อาจารยศริเิดช  ศริสิมบูรณ 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 16.30 น.           บรรยาย  เรื่อง  เทคนคิวธิกีารวาดรูป 

 โดยวิทยากร  อาจารยศริเิดช  ศริสิมบูรณ 

วันอังคารท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 

เวลา  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

เวลา  09.00 – 12.00 น.          บรรยายและปฏิบัต ิ เรื่อง  การเลาเรื่องผานตัวละครเพือ่รณรงคการ 

 ปองกันยาเสพตดิ  โดยวทิยากร  อาจารยศริเิดช  ศริสิมบูรณ 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 16.30 น.          บรรยายและปฏิบตั ิ เรือ่ง  การนาํเสนอผลงานตัวละครเพื่อรณรงคการ 

 ปองกันยาเสพตดิ  โดยวทิยากร  อาจารยศริเิดช  ศริสิมบูรณ 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

                 พักรับประทานอาหารวางระหวางเวลา 10.25 – 10.45 น. และ 14.25 – 14.45 





ที่ ศธ ๐๕๖๗.๒๔/๑๙๐            วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
              ๑๑๑/๓-๕ หมู ๒ ตําบลคลองโยง 

         อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
      ๗๓๑๗๐ 

       ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร 

เรียน   คุณณปภัช  ศรีโชค 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.  โครงการ 

  ๒.  กําหนดการ 

 
ดวยวิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มีความประสงคจะจัดโครงการบริการวิชาการ  ปงบประมาณ   ๒๕๖๑  ช่ือโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด     ในระหวางวันที่ ๒๒-๒๓  มกราคม  
พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จึงขอเชิญ คุณณปภัช  ศรีโชค   ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมในการเปนวิทยากรในโครงการ
ดังกลาว  ในระหวางวันที่ ๒๒-๒๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี ตามเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ดร.นิรชราภา   ทองธรรมชาติ) 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โทร.  ๐๓๔- ๙๖๔-๙๑๘ 
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TQF.3		Course	Specification	

Name of institution Suan Sunandha Rajabhat University  

Faculty/department Suan Sunandha International School of Art (SISA) 

Course Code: DEC1101  

Course Title: Composition and Design 

Credit-Hours: 3 (2-2-5) 

Semester / Academic Year: 1 / 2017 

Curriculum: Bachelor of Fine Arts in Creativity and Digital Media (International Program)  

Lecturer:  Dr. Kittima Mekhabunchakij,  

 Suan Sunandha International School of Art 
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Section 1. General Information 
1. Course Code and Title:  

DEC1101 Composition and Design 

2. Number of Credit Hours:  
3 (2-2-5) 

3. Curriculum and Course Category: 
Bachelor of Fine Arts in Creativity and Digital Media (International Program)  

 General Education  Core Course  Major Required Course 
 Major Electives  Free Electives  Others ……………. 

4. Lecturer(s): 
Dr. Kittima Mekhabunchakij  (E-mail: kittima.me@ssru.ac.th) 

5. Semester / Year Level of Students:  
Semester 1 / First Year 

6. Pre-Requisite (if any):  
None 

7. Co-Requisite (if any):  
None 

8. Learning Location: 
Building 31 Suan Sunandha International School of Art (SISA),  
Suan Sunandha Rajabhat University (Nakhon Pathom Campus) 

9. Last Date for Preparing and Revising this Course: - 
August 3, 2017 

Section 2. Aims and Objectives 
1. Objectives of Course 

This course is an Introductory Design Fundamentals: the basic design principles and sources of design 
inspiration fundamental to visual arts.  
On successful completion of this course students should be able to: 
1) Understand the core concepts of visual design – visual elements, principles of design and creative 

process. 
2) Apply the principles to create artworks using Adobe Photoshop and Illustrator. 
3) Develop creative problem-solving skills. 

2. Objectives of Course Development/Revision 
1)  Improvement of course module design in theories and learning practices. 
2) Providing of course modules and materials in LMS (Canvas) which enables effective learning and 

teaching with better tools (such as discussions, assignment submissions and rubrics, online tests), 
facilitating course-based collaboration and information exchange, and tracking student performance. 

Section 3. Course Structure 
1. Course Outline (Catalog) 

The basic elements of art and purpose in order to determine the relationship between the elements to 
convey ideas, aesthetic tastes, and uniqueness. 

2.  Time Length per Semester 
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(Hours)  

Lecture Practice / Field Work / 
Internship Self-Study Additional Class 

30 hours 30 hours 75 hours upon student request 

3. Time Length per Week for Individual Academic Consulting and Guidance 
1 hour per week  

Section 4. Developing Students' Learning Outcomes 
Learning 
Outcomes Learning Activities Learning Assessment 

1.  Ethics and Morality 
[•] (1) Ability to deliver or to complete a required task at appointed time.  
[•] (2) Ability to demonstrate personal management skills appropriate to professional conduct in the field 

of study. 
[•] (3)  Ability to demonstrate ethical decisions and moral judgments.
 i. Attendance 

ii. Assignment submissions 
Note 1) 

- Evaluation of class attendance and participation 
- Evaluation of assignment submissions with given 

Lateness Policy 
2. Knowledge 

[•] (1) Understanding interdisciplinary approaches and theories in the field of study.  
[•] (2) Ability to comprehend, analyze, and solve real-world problems.  
[•] (3) Ability to apply the knowledge and skills acquired in a course of study to different disciplinary 

contexts.  
 iii. Lectures and tutorials 

iv. In-class practicals  
- Final examination 
- Online tests (3, 2 highest marks counted)   

3. Intellectual Skills 
[•] (1) Ability to gather data and information, summarize, and write useful reports. 
[•] (2) Ability to do self-study and sharing of information and findings to the class. 
[•] (3) Ability to solve case problems and display reasoning skills.
 v. Homework and project assignments 

Note 2) 
- Evaluation of assignments 
- Lab exam (part of problem solving) 

4. Interpersonal Skills and Responsibility
[•] (1) Ability to communicate effectively in English and another language. 
[•] (2) Ability to adapt to changing circumstances and environments. 
[•] (3) Ability to work as part of team as well as an independent leader.
  

5. Skills in Quantitative Analysis, Communication, and Information Technology Usage 
[•] (1) Ability to use ICT effectively and competently in a particular social, educational, or work context. 
[•] (2) Ability to apply the basic concepts and techniques in core content areas of mathematics and 

elementary statistics to solve problems. 
[•] (3) Ability to use ICT in the workplace to enhance communication.
 vi. Use of Canvas platform for learning 

(Discussions, Wiki writing, 
Assignment submission, etc.) 

vii. Posting of artworks on student’s 
Portfolio website (Google Site). 

Note 3) 

-  Use of ICT tools, proper and effective use, 
improvement of ICT skills, and problem solving 

 

  

Notes: 
1) Provided the following statements on the Canvas course site  

- Academic Integrity Code Statement 
- Policy Regarding Student Absence Statement and Policy Regarding Assignment Work Lateness Statement 
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 In brief, class attendance will be recorded on Canvas LMS. Coming to class not more than 30 minutes late 
will be considered 80% of an absence; more than 30 minutes a full absence. All assignment submissions will 
be made through the Canvas submission / submitting late work will be penalized 10% per day. Evaluation of 
participation in class (Group Discussions on design principles). 

2) Provided: a Rubric (Intellectual Outcomes) for each assignment.  
3) Use of e-Learning tools on Canvas LMS:  
 - Monitoring the amount of time students spent with e-learning tools  
 - Each student’s Canvas usage will be monitored for proper and effective use, improvement of IT skills, and 

problem solving during the semester. 

Section 5. Lesson Plan and Assessment 
1.  Lesson Plan 

Wk Topic/Outline 
Hours 

Learning Activities and Medias 2) Lecturer 
Lec Lab1)

1. 
Introduction and Course Overview 
Introduction to Graphic Design 
and Digital Media 

2 2 
- Canvas LMS 3)  
- Pretest Dr. Kittima 

2. Principles of Design 
- Illustrator: Basics 1 2 2 - Online Discussions 2) Dr. Kittima 

3. 
Elements of Design 
Design as Observation 
- Illustrator: Basics 2 

2 2 
HW.1 4) : Design as Observation 

Dr. Kittima 

4. Design Process 
- Typesetting in Adobe Illustrator 2 2 - Online Discussions Dr. Kittima 

5. Typography 
- Project 1 discussions 2 2 Project 1 5) : Photographic Stamp Dr. Kittima 

6. Typographic Principles 
- Practical on Type Contrasts 2 2 

Online Test 1 
 

Dr. Kittima 

7. 
Unity and The Gestalt Principles 
- Illustrator: Drawing Complex 
Shapes 

2 2 
 

Dr. Kittima 

8. Emphasis & Focal Point 
- Illustrator: Using Vector Brushes 2 2 HW.2: Composition (Illustrator) Dr. Kittima 

9. Colors 2 2 - Online Discussions Dr. Kittima 

10. 
Scale and Proportion  
- Illustrator: Transforming Objects 
1 (blending paths, shapes, colors) 

2 2 
Online Test 2 

Dr. Kittima 

11. Balance 
- Project 2 discussions 2 2 Project 2: Letterform Abstraction Dr. Kittima 

12. 

Shape and Volume 
- Illustrator: Transforming Objects 
2 (Live Paint, Other Thrills, and 
Clipping Masks) 

2 2 
- Online Discussions 

Dr. Kittima 

13. Pattern and Texture 
Project 2: review 2 2 HW.3: Movie Poster (Illustrator) Dr. Kittima 

14. Illusion of Space 2 2 Online Test 3 Dr. Kittima 

15. 
Final project presentations 
Review for final examination 

2 2 
 

Dr. Kittima 

16. Final examination   1-hr written exam; 2-hr Lab exam Dr. Kittima 
 Total Hours 30 30   

Notes: 
1) Lab: software tools used include Adobe Illustrator CS6 and Adobe Photoshop CS6 (90% and 10% of 

total lab time, respectively).   
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2) Media and learning tools used include Google Slides, YouTube videos, and Wikis on Canvas LMS for 
lectures and case studies, and Online Discussions tool on Canvas LMS for in-class activities and 
assignments. 

3) e-Learning content is on Canvas LMS, https://canvas.instructure.com/courses/1196175  
4) HW = Homework. There will be three homework assignments, each of which will due 14 days. 
5) There will be two project assignment, each of which will due 35 days. 

 

2. Learning Assessment Plan 

 Learning Outcomes    Assessment Activities 
Time 

Schedule 
(Week) 

Proportion of 
Assessment 

1. Morality and Ethics 

  •
 1

.1
 

 •
 1

.2
 

  •
 1

.3
 1. Class attendance and 

participation 
2. Assignment submissions 

1-15 10% 

2. Knowledge 

  •
 2

.1
 

  •
 2

.2
 

  •
 2

.3
 3. Final examination 

4. Online tests  
16 

6, 10, 14 
20% 
15% 

3. Intellectual Skills 

  •
 3

.1
 

  •
 3

.2
 

  •
 3

.3
 5. Homework assignments   

6. Lab exam (20% of Item 3.) 
3-16 

 
  

47% 
  
 

4. Interpersonal Skills and 
Responsibility • 

4.
1 

• 
4.

2 
  •

 4
.3

    

5. Skills in Quantitative Analysis, 
Communication, and 
Information Technology Usage   •

 5
.1

 
  •

 5
.2

 
  •

 5
.3

 7. Use of ICT tools, proper use, 
improvement of ICT skills, 
and problem solving 

2-15 8% 

 Section 6. Learning and Teaching Resources 
1. Required Textbooks and References 

Required Textbooks 
Mekhabunchakij, Kittima, Lecture Notes on Composition and Design, 2017.  
Digital Foundations - Adobe Illustrator CS6, http://wiki.digital-

foundations.net/index.php?title=Table_of_Contents_CS6  

 References 
Lauer, David A., and Stephen Pentak. Design Basics. Cengage Learning, 2011. 
Williams, Robin, and John Tollett. The Non-Designer's Illustrator Book. Peachpit Press, 2011. 
Stone, Terry Lee, Sean Adams, and Noreen Morioka. Color Design Workbook: A Real World Guide to 

Using Color in Graphic Design. Rockport Pub, 2008.  

2. Additional Resource Readings  
Scott-Kemmis, Judy. "Understanding the Meaning of Colors in Color Psychology." Empower Yourself 

with Color Psychology (2009).  
WetCanvas: ArtSchool Online: Composition & Design: Understanding/Using it!, 

http://www.wetcanvas.com/ArtSchool/Composition/UsingIt    
DiMarco, John. Digital Design for Print and Web: An Introduction to Theory, Principles, and 

Techniques. John Wiley & Sons, 2011.    

3. Suggested resources   
Kittima Mekhabunchakij – CDE, https://sites.google.com/ssru.ac.th/kittimame/cde  
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Section 7. Course Evaluation and Improvement 
1. Strategies for Course Evaluation by Students 

1.1 Using formative evaluation methods that help checking student understanding in “real time”. 
1.2 During last few minutes of class period, asking students to use a half-sheet of paper and write “Most 

important thing I learned today and what I understood least.” 
1.3 Reviews and responses at the next class session.  

2. Strategies for Course Evaluation by Lecturer 
2.1 Evaluation majorly based on students' participation such as students' behaviors and participation 

consideration. 
2.2 Evaluation by lecturer's point of view, such as teaching potential according to set teaching plan 

evaluation and teaching atmosphere consideration. 
2.3 Evaluation by students' scores (SSRU online rating system). 
2.4 Evaluation of teaching by the School's Academic Committee. 

3. Strategies for the improvement of teaching methods 
3.1 Annual workshop for all SISA faculty 

4. Feedback for Achievement Standards 
4.1 Student’s outcomes, and the quality of group and individual/pair assignments. 
4.2 Colleague review (peer review). 
4.3 Evaluation of teaching management plan, teaching activities, assignments, assessment with subject 

description and program objectives. 

5. Methodology and Planning for Course Review and Improvement 
5.1 Assessing student learning at key points in the semester (e.g. group work, exams). 
5.2 Program assessment that helps focusing on improving student learning in class and in the major, and 

annual revision and development of course structure and process. (TQF 7). 
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Suan Sunandha International School of Art (SISA) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF5) : Course Report 

       

 The Course Report herein refers to the teaching and learning report of a lecturer at the end 
of each semester course. The report includes an assessment whether the course was conducted as 
planned in the course specification and, if not, suggestions for improvement. The report also 
presents student academic results, the number of students for the duration of the course, course 
management problems, an analysis of the course evaluation result from students/Head of 
Department or external auditor, an opinion survey of employers, and suggestions to the course 
coordinator for improvement and development. 
 

The Course Report consists of 6 sections: 
Section 1 General Information 
Section 2 Teaching and Learning Management Compared to a Teaching Plan 
Section 3 Summary of Teaching and Learning Result 
Section 4 Problems and Effects of Course Management 
Section 5 Course Evaluation 
Section 6 Improved Teaching Plan 
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Course Report 
 

Name of Institution : Suan Sunandha Rajabhat University 
Campus/Faculty/Department : Suan Sunandha International School of Art (SISA) 

 
Section 1: General Information 
 
Course title and code : DEC1101  Composition and Design 
Pre-requisite : None 
Responsible faculty, and section : Dr. Kittima Mekhabunchakij (Sec. E91) 
Course semester/academic year : Semester 1/2017 
Place of study : Building 31  
     Suan Sunandha Rajabhat University, Nakhon Pathom Campus 
 

Section 2: Teaching and Learning Management Compared to a Teaching Plan 
 
1. Number of actual teaching hours compared with the teaching plan 

No. Teaching Topics Planned 
Hours* 

Actual 
Hours 

 Reason(s)  
(in case the 

discrepancy is 
more than 25%) 

1 Introduction and Course Overview  
Introduction to Graphic Design and Digital Media 2+2 2+2  

2 Principles of Design 2+2 2+2  
3 Elements of Design 2+2 2+2  
4 Design Process 2+2 2+2  
5 Typography 2+2 2+2  
6 Typographic Principles  2+2 2+2  
7 Unity and The Gestalt Principles 2+2 2+2  
8 Emphasis & Focal Point 2+2 2+2  
9 Colors 2+2 2+2  

10 Scale and Proportion  2+2 2+2  
11 Balance 2+2 2+2  
12 Shape and Volume 2+2 2+2  

13 Pattern and Texture 
Project 2: Review 2+2 2+2  

14 Illusion of Space 2+2 2+2  

15 Final project presentations 
Review for final examination 2+2 2+2  

16 Final exam 3 3  
Note:  * the numbers 2+2 indicate Lecture hours and Lab hours respectively.  

2. Teaching topics not covered as planned 

Topics Not Covered as 
Planned (if any) 

Impacts to Learning 
Outcomes Compensation / Suggestions 

Object Animation and 
Pixilation (optional) 

None Students need more time applying the 
key principles of animation in guided 
practices, 4 – 6 hours. 
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3. Effectiveness of the teaching methods specified in the Course Specification 

Learning Outcomes 
Teaching methods 

specified in the 
course specification 

Effective-
ness 

Problems of the 
teaching method(s) (if any) and 

suggestions Yes No 
Ethics and Morals  1. Attendance and 

Participation √   

Knowledge 1. Lectures 
2. Final exam   
3. Quizzes √ 

 About 40% of the students have 
limited English language 
proficiency. Suggestion: the 
School/University offers pre-
college prep course(s) in 
foundations of reading & writing. 

Cognitive Skills  1. Individual 
Assignments  

2. In-Class Practicals 
√ 

  

Interpersonal Skills  
and Responsibilities     

1.  Project Presentations
2.  Online discussions 

(Canvas) 
√ 

  

Numerical Analysis,  
Communication and 
IT Skills 
 

1.  Class and Group 
Discussions (Canvas)  √ 

  

 
4. Suggestions for improving teaching methods 

Suggest strategies to your department to improve teaching methodology based on problems found in Section 2, No. 3. 
-  Provision of student learning commons (facilities), such as a cafeterias, open meeting rooms, 

open study spaces, to enable student-focused interaction and engagement in the School; i.e. to 
provide an academic environment for students in working group projects, reading & writing 
activities, students-help-students, learning together, and social activities. Computer-based 
learning of several subjects, including this course, in the common spaces will enable the 
students’ spending more time on study and exploration by learning by doing, not only in the 
lecture/lab time, and collaborative learning that involves students working in pairs or small 
groups to discuss concepts, or find solutions to problems.  

      
 Providing a supportive campus environment for students, School culture will also support 

effective teaching practices that will impact student learning experiences. 

 
Section 3: Summary of Teaching and Learning Results 
 
1. Number of students registered for the course  : 7  
2. Number of students at the end of the semester : 7  
3. Number of students who withdrew from the course : - 
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4. Grade distribution 

Student’s Score 
as Percentage Grade Total Percentage Student’s Score 

as Percentage Grade Total Percentage

86-100 A 2 28.6% 54-57 D+ - - 
82-85 A- 4 57.1% 50-53 D - - 
78-81 B+ - - 46-49 D- - - 
74-77 B - - 0-45 F 1 14.3% 
70-73 B- - -  W - - 
66-69 C+ - -     
62-65 C - -     
58-61 C- - -     

 
5. Factors causing unusual distribution of grades (If any) 

One student receives grade ‘F’ because of not taking the final exam. 

6. Discrepancies in the evaluation plan specified in the Course Specification 

6.1  Discrepancy in evaluation time frame 
Details of Discrepancy Reasons 

- - 
 

6.2  Discrepancy in evaluation methods 
Details of Discrepancy Reasons 

- - 
 
7.  Verification of students’ achievements (Grades) 

Verification Method(s) Results 
-  5 In-class practicals,  

3 Individual assignments,  
attendance & participation, and  
one final examination (written, online test). 

- 87.5% of students have done all of the 
assignments with a satisfied level (A - B) with 
the good ability to develop artworks using 
Adobe Illustrator; and acquired knowledge of 
Composition and Design.  

- On-time submission of assignments: 90% 
 
Section 4: Problems and Impacts 
 
1.  Teaching and learning resources  

Problems Impacts 
- - 
 
2.  Administration and organization  

Problems Impacts 
- - 
 
Section 5: Course Evaluation 
 
1. Results of student course evaluations (please see attachment.) 

1.1 Feedback from student evaluations 
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As there is an announcement on REG.ssru.ac.th : “ขณะนี ้เฉพาะผลการประเมินการสอนอาจารย์ และผลการ
ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา ยงัไมไ่ด้ถกูย้ายมาติดตัง้ในเวบ็ใหม ่ดงันัน้ อาจารย์สามารถตรวจสอบผลการประเมินท่ีเวบ็ไซต์ 
http://reg.ssru.ac.th/rg” I tried to access the website but could not access with my REG user name. 
 
 

1.2  Lecturer’s opinion of student feedback 
 

 - 
 
2. Results of course evaluation by other evaluation methods 

2.1 Feedback from other evaluation methods 
  
- Examples of student work that show what students accomplished in the course. See the students’ 

Portfolio websites (also developed in this course, DEC1101), 
https://sites.google.com/ssru.ac.th/sisass/portfolios ('60 CDM) 

- Feedback from students’ advisees 
 
 

2.2  Lecturer’s opinion of feedback 
 

- 
 

Section 6: Improvement Plan 
 
1. Progress of teaching and learning improvement recommended in the previous Course Report 

Improvement Plan  
Results of the plan implementation  

(in case no action was taken nor completed, 
reasons must be provided): 

 N/A - 
 
2. Other recommendations for improvements 

1.  Improvement of the course content, including lectures and lab scripts, for active learning with 
some setting for in ongoing assessment and prompt (automated) feedback using e-Learning 
mechanisms. More focus on animation development skills in assignments. 

 
 
3. Suggestions for improvement for the next semester/academic year 

Suggestions Timeframe Responsible Person(s) 
Preparation for the course 
content as described the Item 2.1 

Two months before the next 
class semester begins. 

 

The main lecturer assigned to 
this course 

 
 
Reported by : Dr. Kittima Melhabunchakij  
 
Submission Date : December 15, 2017 



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                  โครงการวิจัย 

แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 
 

  ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาและออกแบบสื่อการถายภาพรูปแบบสื่อใหม โครงกาพระราชดําริ สําหรับ
ชาวไทภูเขา กรณีศกึษา : โครงการพัฒนาการเกษตรในท่ีสูงตามพระราชดําริ บานดอยบอ ตําบลแมยาว 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการยอยท่ี 3) 

             The Photography Model in Learning about the Royal Projects for Hill Tribe 
People: Case Study of Agricultural Development in High Land, Baan Doi Bo Tambon 
Maeyao Chiangrai Province 

 
ช่ือแผนงานวิจัย รูปแบบสื่อใหมเพื่อสงเสริมโครงการพระราชดําริ: กรณีศึกษาโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงสําหรับชาวไทยภูเขาดอยบอ ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย 
         ....... New Media Model For the Royal Projects : Case Study of High 
Land For Hill Tribe People,  Doi Bo Tambon Maeyao, Chiangrai Province 
 
 
 
สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม 

 

 1. ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 
      
ยุทธศาสตรที่ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยงยนื 
   2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลยนแปลง  
   2.4 การสงเสริมการเรียนรตลอดชีวิต 
   2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  
   
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมนคงของอาหารและพลังงาน 
   3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ 
       ย่ังยืน 

                                                                                             1 
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   3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   3.4 การสรางความมนคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร       
 
ยุทธศาสตรที่ 6. ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
   6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
        แวดลอม 

   6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู 
       การเปนเศรษฐกิจ และสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

   6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม ี
       ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ                                                                       
  

  

 
2.   ความสอดคลองของโครงการวิจัยกบันโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 

2555-2559)              
           
1. ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม สรางเสริม

องคความรูใหเปนพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการสรางความเข๎มแข็งของสังคม การ
พัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน    

 
2. ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

พัฒนาองคความรูและฐานข๎อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการ พัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ท่ีมีประสิทธิภาพ อยํางเปนระบบโดยท๎องถ่ินและชุมชนมีสํวนรํวม 

 
 
 
 
3. ความสอดคลองของโครงการวิจัยกบัยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น  
 
กลุมเรือ่งที่ 1 การประยกุตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสาํนึกของชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ขจัดความยากจน
และพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนอยางย่ังยืน รวมท้ังการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพานิชยและ
สาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย 
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กลุมเรือ่งที่ 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพฒันาคณุคาของทรพัยากรธรรมชาต ิ
 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านตําง ๆ การพัฒนาคุณคําความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และการพัฒนาคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยําง
เหมาะสม และย่ังยืน และการเช่ือมตํอภูมิปญญาท๎องถ่ินกับองคความรูใหมํให๎เกิดประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะ และ การเสริมสร๎างจิตสานึกท่ีดีในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล๎อม 
 
กลุมเรือ่งที่ 10. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด๎านการทํองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืน และ 
การมีสํวนรํวมของชุมชนกับการพัฒนาการทํองเท่ียว โดยคานึงถึงความเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
สร๎างคุณคําจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน เพิ่ม รายไดใ ห๎กับประเทศ และ
นาไปสูการสร๎างเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 
 
 
4. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกบันโยบายรฐับาลปจจุบัน   
 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
   
 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู
คะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปน
จริงเกี่ยวกบัสถาบันพระมหากษตัริยและพระราชกรณยีกิจเพือ่ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง 
  
 
 9. การรกัษาความม่ันคงของฐานทรพัยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนรุักษ กบัการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 
            9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี
เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ 
 
           9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน 
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           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดใหมีแผนบริหารนํ้าของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเช่ือมโยงกันอยาง
เปนระบบ 
 
         
 
 

 
 

สวน  ข   :องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
 1.  ผูรับผิดชอบ 

 คํานําหนา  ช่ือ-สกุล 
 ตําแหนงใน
โครงการ 

 สัดสวนการ
มีสวนรวม 

 เวลาที่ทําวิจัย 
(ช่ัวโมง/
สัปดาห) 

นาย เอกพจน ธนะสิร ิ หัวหนาโครงการ   

  ผูรวมวิจัย   

นาย พงษพนัธ ตะถา 
นายกเทศมนตรี ต.แมยาว 

ผูประสานงาน   

 

 

 

 
1.4 หนวยงานหลัก 

วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 

1.5 หนวยงานสนับสนุน 
1.5.1 เทศบาลตําบลแมยาว ผูนําชุมชนบานดอยบอ ชาวไทภูเขา บทบาท    หนาท่ี

คือ สนับสนุนในการดําเนินการศึกษาวิจัยกับชุมชน ดานขอมูลพื้นฐานทาง
กายภาพ ความเห็น และรายละเอียดของชุมชนและรวมถึงผลการวิจัยไปใช
ประโยชนในพื้นท่ี 
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1.5.2 สํานักสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย มีบทบาทหนาท่ี สนับสนุน
ในการดําเนินงานศึกษาวิจัยชุมชน ดานขอมูล   รวมท้ังผลักดันใหใชประโยชน
ในพื้นท่ี 

1.5.3  ศูนยสงเสริมการเกษตรในท่ีสูง ตําบลดอยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
หนาท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริในท่ีสูง 

1.5.4  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ 
 

2. ประเภทการวิจัย                   

การวิจัยประยุกต (Applied Research) 
       
3.  สาขาวิชาการ  

ศิลปะการถายภาพ สังคมวิทยา  มนุษยวิทยา สิ่งแวดลอม การเกษตร 
 

 4.  คําสําคัญ (keyword) 
       คําสําคัญ (TH) โครงการพระราชดําริ  อัตลักษณ  ชาวไทยภูเขา การถายภาพ การ
ถายภาพเชิงสารคดี การถายภาพบุคลในสภาพแวดลอม 
 คําสําคัญ (EN)  The Royal Projects, Identities, Hill Tribe, Photography, 
Documentary Photography, Environmental Portraits  
 
5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย          

เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนิน ไปทอดพระเนตรพื้นท่ีบริเวณดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี
นายนรินทร พานิชกิจ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย, พลโท พิชาญเมธ มวงมณี แมทัพภาคท่ี 
3 และเจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เฝาฯ รับเสด็จ ทรงทราบวาสภาพพื้นท่ี บริเวณขุน 
หวยแมสักกลองแวกซาย ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยบอ ครอบคลุมพื้นท่ี 2,000 ไร มี
แหลงนํ้า อุดมสมบูรณ ต้ังอยูในพื้นท่ีลุมนํ้าหวยสักกลองท่ีเปนลุมนํ้ายอยของลุมนํ้ากก และเปน
แหลง กําเนิดลํานํ้าสําคัญๆ ในอดีตชาวเขาเผามูเซอและอาขา เขาบุกรุกแผวถางปาเพื่อใชเปน
พื้นท่ี ปลูกฝนและขาวไร รวมท้ังตัดไมเศรษฐกิจ เชน ตะเคียน จําปา เพื่อนําไปใชในการสราง
บาน ปจจุบันสภาพ ปาไมถูกทําลายจํานวนมาก แตบริเวณสันเขาบางสวน ยังคงความอุดม
สมบูรณ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
รวมกันแกปญหาและใหความชวยเหลือราษฎร โดยมุงสรางความเขาใจและใหตระหนักถึงความ 
สําคัญการดํารงชีวิตรวมกับธรรมชาติเพื่อหยุดย้ังการทําลายปา โดยใหดําเนินการจัดระเบียบ
ชุมชนราษฎร ชาวไทยภูเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณในพื้นท่ีท้ัง 3 หมูบาน จํานวน 91 ครอบครัว ให
ทํางานในโครงการ โดยจัดจางแรงงานและสงเสริมฝกอบรมอาชีพดานศิลปหัตถกรรม รวมท้ัง
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สนับสนุนใหราษฎรปลูกพืช เศรษฐกิจ อาทิ ฟก เกาลัด นะคะลิเบียนัท และกาแฟพันธุอะราบิกา 
เพื่อเปนรายไดเสริมอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันยังใหความรูในการทําเกษตรบนพื้นท่ีสูงอยางถูกวิธี 
โดยไมทําลายระบบนิเวศตามธรรมชาติ อาทิ การปลูกพืชแบบข้ันบันไดควบคูกับการปลูกปาซึ่ง
จะชวยรักษาแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธารและสัตวปา โอกาสน้ีไดมีพระราชเสาวนียใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเร่ิมดําเนินการใหความรูแกราษฎรอยางใกลชิดดวย การอธิบายคุณประโยชน ของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนแหลงตนนํ้าลําธารและท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

 
การวิจัยฉบับน้ีจึงเปนการวิจัยท่ีสามารถเผยแพรไปยังชาวไทภูเขาท่ีมีอยูท้ังใกลเคียง และ 

ชุมชนหมูบานใหไดรับความรูและรักษาระบบนิเวศของภูเขา ท่ีสูง และสามารถสรางรายได
เศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็งและย่ังยืนไดตลอดไปยังสถานท่ีสูงในจังหวัดตางๆ 
 
 6.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย          

1.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมของบานดอยบอ อําเภอแม
ยาว จังหวัดเชียงราย  

1.2 เพื่อวิเคราะหอัตลักษณท่ีโดดเดนในการพัฒนาบานดอยบออําเภอแมยาว จังหวัด
เชียงรายใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

1.3 เพื่อศึกษาโครงการพระราชดําริการพัฒนาการเกษตรในท่ีสูงเพื่อเปนแบบอยางในพื้น
ทีใกลเคียงและในจังหวัดตางๆ 

1.4 เพื่อเปนการบันทึกภาพในรูปแบบของการถายภาพในเชิงสารคดีก็เชนเดียวกับงาน
เขียนสารคดี คือ การบันทึกปรากฏการณ ขอเท็จจริงเพื่อบอกเลาความจริง ตามความเปนจริง 
โดยไมบิดเบือน และไมถายภาพนําความคิดหรือความรูสึกของผูคน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่ี
คอนขางละเอียดออน เชน เร่ืองเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา และความเช่ือ แตท้ังน้ีท้ังน้ัน วิธีการ
เลาเร่ืองก็ข้ึนอยูกับเร่ืองท่ีตองการจะเลาดวย หากเปนประเด็นละเอียดออน หรือเปน
ปรากฏการณท่ียังเปนท่ีถกเถียงกันอยูในสังคม ชางภาพจาํเปนจะตองถายทอดขอเท็จจริงอยาง
ตรงไปตรงมา ถายภาพใหครอบคลุมทุกดาน โดยไมใชเทคนิคหรือจัดภาพท่ีผิดธรรมชาติ แตหาก
เปนประเด็นท่ีชัดเจนแลว อยางเชน ยาเสพติด เด็กเรรอน อุบัติภัย ฯลฯ ชางภาพอาจตอง
ถายทอดใหเห็นอารมณ ความรูสึกในภาพ เพื่อใหคนดูรูสึกรวมกับภาพและเร่ืองน้ันได 

1.5 เพื่อหาขอมูลและวิธีภาพถายบุคคลกับสภาพแวดลอม ท่ีสามารถแสดงใหเห็นหรือ
ประจักษไดวาบุคคลน้ันๆ มี ความเปนอยู หรือสะทอนความเปนจริงท่ีบุคคลน้ันเปนอยู ท้ังน้ีเพื่อ
ตองการใหผูท่ีไดชมภาพถายภาพน้ันสามารถเขาใจหรือเห็นสภาพความเปนจริงของบุคคลน้ัน วา
มีชีวิตความเปนอยู หรือประกอบอาชีพอะไรบาง หรือในขณะน้ันมีสภาพความเปนจริงในบุคคล
น้ันๆ ท้ังน้ีใชหลักการการภาพถาย Environmental portrait เปนการแสดงใหผูชมไดเขาใจได
อยางรวดเร็วเน่ืองจากภาพถาย Environmental portraitสามารถบอกความเปนจริงไดอยาง
เท่ียงตรงท่ีสุด  หรืออาจจะกลาวไดวาภาพถายน้ันสามารถบอกหรือพูดไดเปนลานๆคํา 

 

                                                                                             6 



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                  โครงการวิจัย 

 7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย          
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative study) เพื่อใหไดมาซึ่งขอคนพบเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไปและความรู แนวคิดตอ
การสงเสริมการทองเท่ียว ผานการถายภาพ 
  
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
 ภาพถายเปนองคประกอบท่ีสําคัญของงานสื่อแนวใหม และอาจสาํคัญไมนอยไปกวาตัวหนังสือ
เลย ดังคํากลาวท่ีวา “ภาพหน่ึงภาพ แทนคําลานคํา” ดังน้ันการถายภาพตองมีการหาขอมูลเชิงลึกเพื่อมา
คิดองคประกอบในการถายภาพเพื่อใหเกิดการเลาเร่ืองท่ีสมบูรณ  
 
 9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ          

การศึกษาเร่ือง การสํารวจขอมูลพื้นท่ีและอัตลักษณของแหลงพื้นท่ีบานดอยบอ ตําบล
แมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัการโครงการพระราชดําริ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบานดอยบอ อําเภอแมยาว จังหวัดเชียงราย 
 
รายละเอียดของแตละประเด็นเปนดังน้ี 

 
แนวคดิเกี่ยวกบัการโครงการพระราชดําร ิ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดําริและไดพระราชทานแนวคิด แนวทางการ
ปฏิบิติ ตางๆ ใหกับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนการดําเนินชีวิต ท้ังในระดับปจเจกบุคคล 
ระดับชุมชน  ระดับองคกร  ระดับรัฐ  ใหรอดพนจากวิกฤตและดําเนินอยูในสังคมไดอยาง
สมดุล  มั่นคง และย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งไดมีการนํา
แนวพระราชดําริตางๆ มาจัดทําเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญ
อยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริ
ท่ีเปนตนแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอยางครบวงจร หรือท่ีเรียกวา 
“บริการรวมท่ีจุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเปนอยูของ
ประชาชนผูยากไร  ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนในพื้นท่ีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยเนนการพัฒนาดานแหลงน้ําการเกษตร สิ่งแวดลอม และการสงเสริมอาชีพ ซึ่งเปนแนว
พระราชดําริท่ีสําคัญ  และท่ีไดทรงดําเนินการมาตงแตป พ.ศ.๒๔๙๓ เปนตนมาจวบจนถึง
ปจจุบันน้ี โดยท่ีประเทศไทยไดมีการพัฒนาหลายรูปแบบผานมาเปนระยะเวลายาวนาน มี
การดําเนินการท่ีคอยเปนคอยไปตามลําดับขนตอนตามความพรอมของแตละทองถ่ินเปน
หลัก  ทงน้ีเพื่อใหประชาชนพออยูพอกินและอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองท้ังดานเศรษฐกิจและ
สังคม ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
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ย่ังยืน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในรัชสมัยขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ท่ี
พระองคไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เพื่อใหองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได อยางมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพัฒนาโครงการ
ตามแนวพระราชดําริกวา สี่พันโครงการ  ซึ่งเปนพระองคทานเปนนักพัฒนา นักเสียสละไม
สามารถหาใครเปรียบพระองคทานไดในโลกน้ี 

 
10.  เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย          

ขอมูลทั่วไปบานดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

  โครงการพระราชดําริ..ดอยบอ ของพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เพื่อใหความชวยเหลือพี่นอง
ชาวเขา ใหไดรับการเรียนรูเกษตรแผนใหม เพื่อแกไขปญหาการทําไรเลื่อนลอย จัดสรรท่ีทํากินท่ี
เหมาะสม ท่ีสามารถทําการเกษตรไดท่ัวท้ังป มีระบบนํ้าท่ีเอื้อตอการเกษตร ชาวบานท่ีมารวมใน
โครงการจะเร่ิมจากหมูบานไกลเคียงหลังจากน้ันจะทยอยขยายสูหมูบานท่ีไกลออกไปตามลําดับ 
ภายในโครงการพระราชดําริ ไดรับความรวมมือจากหลายๆฝาย  
 
 
ประวัติความเปนมา 
ดอยบอเปนแหลงประวัติศาสตรแหงหน่ึงของตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1,345 เมตร ต้ังอยูบริเวณกึ่งกลางของตําบล ยอดเขามีบอนํ้า แตใน
ปจจุบันไมมีนํ้าขัง อันเน่ืองมาจากสภาพปาถูกทําลายลงไปมาก 
 
พ.ศ. 2480 ไดเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณดอยบอซึ่งเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สภาพปาเปนปา
ดิบเขาท่ีอุดมสมบูรณ บอนํ้ามีนํ้าขังไวสําหรับบริโภคได ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ในสมัยน้ันได
ใหทหาร ตํารวจ และราษฎร ข้ึนมาประจําบนดอยบอเพื่อเฝาระวังเคร่ืองบินท่ีจะมาท้ิงระเบิด
จังหวัดเชียงราย โดยกลางคืนใชสัญญาณไฟ และกลางวันใชสัญญาณกระจกเงา เพื่อเปดสัญญาณ
เตือนภัยใหประชาชน ลงหลุมหลบภัยไดทัน  
 
พ.ศ. 2488 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดผานไปแลวชาวเขาเผาเยากลุมหน่ึงประมาณ 30 หลังคาเรือน 
ไดพากันอพยพข้ึนมาอยูบนดอยบอบริเวณขุนหวยแมซายและชาวเขาเผาอาขาอีกกลุมหน่ึงไดพา
กันอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยูบริเวณขุนหวยโปงผํา และชาวเขาเผามูเซออีกกลุมหน่ึงไดอพยพมาอยู
บริเวณขุนหวย แมสักกอง ชาวเขาท้ัง 3 กลุมไดพากันแผวถางปาเพื่อเอาพื้นท่ีปลูกฝนและทําไร
ขาว ปาไมไดถูกทําลายลงเปนจํานวนมากจนดินหมดความอุดมสมบูรณ ชาวเขาเผาเยาและ อาขา 
จึงพากันอพยพไปอยูท่ีอื่นคงเหลือแตเผามูเซอท่ียังอยูท่ีเดิมจนถึงปจจุบัน จึงทําใหสภาพปา
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บริเวณขุนหวยแมสักกองถูกทําลายมากท่ีสุด และบริเวณหวยอื่นๆ ก็ยังไมสามารถฟนตัวได
เน่ืองจากถูกชาวเขาบริเวณขางเคียงไดพากันเขามาทําไรเลื่อนลอย เชน ไรขิง ไรขาว และไร
ขาวโพด และยังไดลาสัตวปาจนหมดไปหลายชนิด แตเดิมกอนป พ.ศ. 2488 บริเวณดอยบอ อุดม
สมบูรณไปดวยสัตวปาขนาดใหญนาๆ ชนิด เชน ชาง กระทิง เสือ เกง กวาง ฯลฯ แตปจจุบันไมมี
เหลือแลว มีแตสัตวปาขนาดเล็กเทาน้ัน เชน เกง หมูปา เห็น ลิง ไกปา ฯลฯ 
 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 15 ไดเชิญ คุณสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวย
ราชเลขาธิการพระราชวังฝายกิจกรรมพิเศษมาตรวจดูพื้นท่ีดอยบอเพื่อพิจารณาจัดต้ังเปนสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ขาราชการและองคกรทองถ่ิน เชน หัวหนาหนวยจัดการ
ตนนํ้าแมซาย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมยาว ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมยาว 
กํานันตําบลแมยาว และหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบลแมยาว ไดพากันข้ึนมาตอนรับและไดเลา
ถึงปญหาตางๆ ท่ีมีอยูในบริเวณน้ี เชน ปญหาการแผวถางปา ปญหายาเสพติด และปญหาความ
ยากจนของประชาชนจน คุณสหัส บุญญาวิวัฒน รับปากท่ีจะนําข้ึนกราบบังคมทูล สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตร 
พื้นท่ีดอยบอ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ กลาวถวายรายงานจัดต้ังสถานี
พัฒนาการเกษตร ท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ โดยมีแมทัพกองทัพภาคท่ี 3 เปนประธาน
คณะทํางาน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 15 เปนผูอํานวยการโครงการ โครงการมี
พื้นท่ี 15,000 ไร ซึ่งเปนปาเสื่อมโทรม ซึ่งจะตองอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสู
สภาพเดิม ในโครงการสถานีพฒันาการเกษตร ท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ ไดรังวัดแบงพื้นท่ี 
543.73 ไร ไวเพื่อทําแปลงสาธิตการทําการเกษตร แผนใหม เพื่อใหราษฎรในโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ ไดศึกษาเรียนรูและนํากลับไปทําในท่ีดินของ
ตนเอง และบริเวณน้ียังเปนท่ีต้ังของพลับพลาทรงงาน ของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตรงจุดพิกัด 47 QNC 702154 สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 956 เมตร 
หมูบานท่ีอยูในโครงการ 3 หมูบานไดแก บานจะตอ บานจะฟู หมูท่ี 18 และบานลอบือ หมูท่ี 13 
ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประชากรรวมกัน 617 คน 126 หลังคาเรือน  
 
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือคราวเสด็จสถานพีัฒนาการ
เกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 
1. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงคาดการณวาอีก 10 ปขางหนา จะขาด 
แคลนนํ้า ซึ่งมีวิธีการแกปญหาโดยการเพิ่มพื้นท่ีปา จึงใหสถานีพัฒนา การเกษตรท่ีสูง ตาม
พระราชดําริ ดอยบอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดําเนินการปลูกปาเพิ่มข้ึน 
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงโปรดให นายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวย 
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ราชเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ ประสานงานกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทยมา
ดําเนินการปลูกปาในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
 
วัตถุประสงคของโครงการฯ 
1. จดัต้ังสถานีทดลองเกษตรบนพื้นท่ีสูง เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก 
หลักวิชาการ โดยใชพื้นท่ีอยางจํากัด แตใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน พอเลี้ยงตนเองได และหยุดย้ังการ
บุกรุกแผวถางปาขยายพื้นท่ีทํากินของราษฎร 
2. ทําการอนุรักษสภาพปาบริเวณเทือกเขาดอยบอ ซึ่งเปนตนกําเนิดของลําหวยแมสักกอง  
ลําหวยโปงผํา ลําหวยตนเมี่ยง ลําหวยแมยาว (หวยแมซาย) และลําหวยตางๆ ใหกลับคืนสภาพ
ปาท่ีสมบูรณดังเดิม 
3. สรางงานใหราษฎร ใหมีอาชีพมีรายได เปนการชวยสนับสนุนรัฐบาลในการแกปญหาการ 
วางงานของราษฎรและชวยพัฒนาคูณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความ เปนอยูท่ีดีข้ึน 
4. สรางชุมชนท้ัง 3 หมูบานใหมีความเขมแข็งเพื่อตอตานปญหายาเสพติดและสกัด เสนทาง 
ลําเลียงยาเสพติดผานไปยังจังหวัดเชียงราย 
 
เปาหมาย 
1. จัดต้ังสถานีทดลองเกษตรพื้นท่ีสูง ณ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
โดยขอใชพื้นท่ีปาสงวนท่ีถูกบุกรุกแผวถางแลวประมาณ 543.73 ไร เปนพื้นท่ีดําเนินงานโครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ จัดสรางฝายกักเก็บนํ้า ทอสงนํ้า และบอ
พักนํ้าเพื่อนํานํ้ามาใชทําการเกษตรในพื้นท่ีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ 
ดอยบอ ใหไดอยางตอเน่ือง 
2. ทําการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา บานจะตอเบอ บานจะฟู บานลอบือ อําเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงราย ปละ 2 รุนๆ ละ 100 คน โดยทําเปนโครงการตอเน่ือง 2 ป เพื่อใหราษฎร
ไดมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมสัตวปาบริเวณดอยบอ 
3. จัดทําโครงการปลูกปาเสริมพื้นท่ีปาเสื่อมโทรม โดยใชพื้นท่ีท่ีเหลือจากการจัดต้ังสถานี 
ทดลองเกษตรพื้นท่ีสูง เพื่อฟนฟูสภาพปาใหสมบูรณดังเดิม 
4. จัดต้ังสหกรณการเกษตรเพื่อใหราษฎรรวมกลุม ในการบริหารจัดการวางแผนการผลิต และ 
การตลาด การแปรรูปผลผลิตใหเปนเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการรวมกลุม
กันจําหนายผลผลิตเพื่อไมใหถูกกดราคา 
5. ทําการจางงานในชนบทเพื่อยกระดับรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ใหดีข้ึน  
โดยต้ังเปาหมายของการพัฒนาปแรก ใหราษฎรทุกครัวเรือนมีรายไดสูงกวา เสนระดับความ
ยากจนตามท่ีทางราชการกําหนด 
ที่ตั้ง 
ปจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ ต้ังอยูบริเวณทองท่ีหมูบาน ลอบือ 
หมู 13 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด 
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L7017 หมายเลขระวาง 4949 III ท่ีต้ังพลับพลาทรงงานอยูพิกัด 47 QNC 0570200 E , 
2215400 N ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 956 เมตร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอย
บอ 
 
ขอบเขตพื้นทีร่ับผดิชอบ 
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ มีพื้นท่ีรับผิดชอบรวมประมาณ 15,000 
ไร ไดรังวัดแบงพื้นท่ี 543.73 ไร ไวเพื่อทําแปลงสาธิตการทําการเกษตรแผนใหมเพื่อใหราษฎรใน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ ไดศึกษาเรียนรูและนํากลับไปทํา
ในท่ีดินของตนเอง อยูในระวางแผนท่ี 4949 III 
 
ขอบเขตของสถาน ี
- ทิศเหนือ จรด กิ่วสะไต อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันออก จรด ขุนนํ้าแมซาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันตก จรด เขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
- ทิศใต จรด ขุนนํ้าแมสาด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
การเดินทาง 
จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายผานสะพานแมฟาหลวงไปตามถนนสายเชียงราย – บานกะเหร่ียง 
รวมมิตร ถนนระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงบานกะเหร่ียงรวมมิตรแลวเลี้ยวขวาไปตามถนนดินถึง
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอระยะทาง 17 กิโลเมตร รวม 35 กิโลเมตร 
 
การคมนาคม 
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย 35 
กิโลเมตร เปนถนนลาดยางจากตัวเมืองถึงทางเขาสถานี 18 กิโลเมตร และเปนถนนดินจาก
ทางเขาสถานีถึงสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ อีก 17 กิโลเมตร 
 
รวมขอมูลประชากร 
พื้นท่ีดอยบอบริเวณท่ีสํารวจจัดทําโครงการไมมีหมูบานอยูในพื้นท่ี แตมีหมูบานท่ีอยูบริเวณ  
ใกลเคียง 3 หมูบาน ดังน้ีคือ 
1.บานจะตอเบอ มี 53 หลังคาเรือน เปนชาย 138 คน หญิง 136 คน มีประชากรรวม 
274 คน เปนชาวเขาเผามูเซอ อยูหางจากโครงการประมาณ 6 กิโลเมตร อาชีพทําการเกษตร 
รับจาง 
2.บานจะฟู มี 19 หลังคาเรือน เปนชาย 44 คน หญิง 45 คน มีประชากรรวม 89 คน 
เปนชาวเขาเผามูเซอ อยูหางจากโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร อาชีพทําการเกษตร รับจาง 
3.บานลอบือ มี 54 หลังคาเรือน เปนชาย 136 คน หญิง 118 คน มีประชากรรวม 254 คน 
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เปนชาวเขาเผามูเซอ อยูหางจากโครงการประมาณ 2 กิโลเมตร อาชีพทําการเกษตร รับจาง 
 
 11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                    

11.1 เทศบาลตําบลแมยาวไดสื่อใหมในการสงเสริมโครงการพระราชดําริ  
 11.2 ชุมชนมีการต่ืนตัวกับการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.3. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทําการเกษตรตามแนวทางพระราชดําริ 
         การนําไปใชประโยชนในดาน            
              ดานวิชาการ       
               ดานนโยบาย     
              ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม      
              ดานสังคมและชุมชน           

 หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 12.  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 13.  วิธีการดําเนินการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
   14.  ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาโครงการ      1         ป         0         เดือน          
วันท่ีเร่ิมตน 1 ตุลาคม 2560  วันท่ีสิ้นสุด  30 กันยายน 2561  
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  สถานท่ีทําการวิจัย     

 ในประเทศ/ 
ตางประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นทีท่ี่ทํา
วิจัย 

 ช่ือสถานที่ 

 ในประเทศ  นครปฐม  
หองปฏิบัติการ 

 

 ในประเทศ จ.เชียงราย  ภาคสนาม  

ในประเทศ นครปฐม  สํานักงาน  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดําเนินงานวิจัย 

- 
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15. ปจจัยท่ีเอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยท่ีตองการ
เพิ่มเติม)                

ประเภท 
ช่ือครภุัณฑ/
สิ่งกอสราง 

สถานภาพ
ในหนวยงาน 

รายละเอยีด 
เหตผุลและความ

จําเปน 
ประมาณ
การราคา 

ครุภัณฑ  ไมมี    

สิ่งกอสรา
ง 

 ไมมี    

 
     
16.  งบประมาณของโครงการวิจัย 

ประ

 
งบป

 

รายละเอยีด 
จํานวน 
(บาท) 
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ประ

 
งบป

 

รายละเอยีด 
จํานวน 
(บาท) 

1. งบบคุลากร คาตอบแทนนศ. ป.ตรี ชวยงานวิจัย 200 บาท / วัน x 6 คน x 90 วัน 108,000 

2. งบ
ดําเนนิงาน 

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

   1.) คาตอบแทนหัวหนาโครงการวิจัย 1 คน 50,000 

   2 .) คาตอบแทนผูใหขอมูลงานวิจัย 200 บาท / วัน x 60 คน 16,000 

   3.) คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 2,000 บาท / วัน x 1 คน x 10 
คร้ัง  

12,000 

 2.2  คาใชสอย  

    1.) คาเดินทาง 50,000 

     2.) คานํ้ามัน 45,000 

     3.) คาท่ีพัก 30,000 

     4.) คาใชสอยอื่นๆ ฯลฯ  50,000 

 2.3 คาวัสดุ  

 1.) คาวัสดุอัดรูปและ และอุปกรณคอมพิวเตอร  50,000 

รวม  411,000 

  41,100 

รวมตลอด
โครงการ 

 452,100 
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 17.  ผลสาํเร็จ 

ป ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรบั ประเภท 

2561   Primary Result 

2562   Intermediate 
Result 

 
 
 18. โครงการวิจัยตอเน่ือง (คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปงบประมาณท่ีผานมา) 
 

19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถามี) 
 

20. ลงลายมือช่ือ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป 

 

 
                                                                             
 
ลงช่ือ................................................. 
         นายเอกพจน ธนะสิริ 
         หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี.....14..... เดือน .....พ.ย. ........ พ.ศ. ...2559............. 
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สรุปผลจากการทําแบบประเมิน 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพติด   

ในระหวางวันท่ี  22-23  มกราคม 2561 

ณ  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม     

  

             ผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงคการการปองกันยาเสพ 

ติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม    ในระหวางวันท่ี  22-23  มกราคม 2561 

ณ  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม    โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังหมด  50 คน และสงแบบประเมิน

โครงการท้ังหมด  50  คน มีผลการวิเคราะหผลดังตารางตอไปนี้ 

 
  ตอนท่ี 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใชประโยชน 

รายการ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉลี่ย รอยละ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานความพึงพอใจโดยรวม 
1. วิทยากรมีองคความรูในการถายองคความรู 44 5 1 0 0 4.86 97.20 
2. รูปแบบการจัดโครงการ “การมีสวนรวมใน
การเรยีนรูรวมกัน” 

45 3 
2 0 0 4.86 97.20 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 43 5 2 0 0 4.82 96.40 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 44 4 2 0 0 4.84 96.80 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงการ 42 7 1 0 0 4.82 96.40 

ผลรวมดานความพึงพอใจท้ังหมด 218 24 8 0 0 4.84 96.80 

ดานความรู ความเขาใจโดยรวม 
6. มีความรูเก่ียวกับเรื่องการสรางตัวละครจาก
การตูน 

44 3 3 0 0 4.82 96.40 

7. มีการรับรูและเขาใจถึงความสําคัญขององค
ความรูจากโครงการ 

43 6 1 0 0 4.84 96.80 

8. มีความเขาใจสาระสําคญัและรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการ 

41 8 1 0 0 4.80 96.00 

9. มีการรับรูและเขาใจกระบวนการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตลอดโครงการ 

43 6 1 0 0 4.84 96.80 

10. มีการปฏิบัติและมสีวนรวมกับกิจกรรมของ
โครงการอยางครบถวน 

44 5 1 0 0 4.86 97.20 

ผลรวมดานความรูความเขาใจท้ังหมด 215 28 7 0 0 4.83 96.64 
ดานการนําความรูไปใชประโยชนโดยรวม 
11. ทานสามารถนําความรูจากการรวมกิจกรรม
ไปใชและสามารถแนะนําผูอ่ืนได 

43 4 3 0 0 4.80 96.00 

12. ทานสามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดจรงิและตอเน่ือง 

41 7 2 0 0 4.78 95.60 

13. ทานมีแนวทางในการพัฒนาตอยอดองค
ความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมในอนาคต 

45 4 1 0 0 4.88 97.60 

14. ทานสามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากการ
รวมโครงการไปใชประโยชนตอการประกอบ

40 8 2 0 0 4.76 95.20 

หมายเหตุ* แบบประเมินฉบับน้ีมีการอางอิงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
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รายการ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉลี่ย รอยละ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

อาชีพ เพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

15. กิจกรรมน้ีทําใหเกิดการสรางเครือขายใน
ชุมชน/สังคม 

42 7 1 0 0 4.82 96.40 

ผลรวมดานการนําความรูไปใชประโยชนท้ังหมด 211 30 9 0 0 4.81 96.16 
   

  ตอนท่ี 2 สรุปการนําองคความรูไปใชประโยชนไดจริง  

รายการ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

รอยละ 
ได ไมได 

ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับจากโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชนไดจริง 50 0 100 

 

          การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางตัวละครจากการตูน รณรงค 

การการปองกันยาเสพติด  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  จังหวัดนครปฐม   ในระหวางวันท่ี  22-23  มกราคม 2561 

ณ  โรงเรียนวดัพุทธธรรมรังษี  จงัหวัดนครปฐม   สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี ้

 1. ผลรวมการประเมินดานความพึงพอใจ   คาเฉลี่ย  4.84 คิดเปน รอยละ 96.80 

 2. ผลรวมการประเมินดานความรูความเขาใจ  คาเฉลี่ย  4.83 คิดเปน รอยละ 96.64 

 3. ผลรวมการประเมินดานการนําความรูไปใชประโยชน คาเฉลี่ย  4.81 คิดเปน รอยละ 96.16 
 4. การนําองคความรูไปใชประโยชนไดจริง   รอยละ  100 
 

(หมายเหต*ุ* แปลงคาเฉลีย่ใหเปนคารอยละ โดยการนําผลรวมคาเฉลี่ย X 20) 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

-  
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ* แบบประเมินฉบับน้ีมีการอางอิงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)  
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