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รำยงำนกำรแบบประเมินควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำรอบรม“แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”วันที่ 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ 

ชื่อโครงกำร  โครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม รัตนโกสินทร์” 
หน่วยงำน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สถำนที่ปฏิบัติงำน ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม (แม่
ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการ
บุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 
 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคดิวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตแุละผลเห็นปัญหาเป็นเร่ืองท้า
ทาย 
 2. การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนเพื่อน าไป
แก้ปัญหาให้กับชุมชนได ้
 3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแยง้ สามารถที่จะระดมก าลังไม่ว่าจะภายในท้องถิ่นหรือนอก
ท้องถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได ้
 4. ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปญัหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ 
 โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 ภายในงานมีการบรรยายและกิจกรรม ดั้งน้ี 
 การบรรยาย หัวข้อ “วิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ” วิทยากรโดย ดร.รงรัตน์ อิสโร คณะท างานของ 
พล.อ.ดาว์พงษ์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน 
 กิจกรรมฟ้ำประทำน ฝึกทักษะพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคมฝึกการแยกแยะ Objective Data และ 
Subjective Data  
 ฝึกกำรวิเครำะห์เหตุ-ผล วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
 กิจกรรมสันทนำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ ์
 กิจกรรมนำฬิกำชีวิต  การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อ่ืน ฝึกทักษะการตั้งค าถามจนเป็นอุปนิสัย  ฝึก
จัดระบบข้อมูลวิทยากรโดย อาจารย์กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
ทั้งน้ี ในช่วงเย็นยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ “เสน่ห์วันวาน เริงสราญงานวัด รัตนโกสินทร์ย้อนยุค” ณ 
ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรอบรม“แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” 
 วันที่ 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ณ อำคำร 11 ชั้น 9 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยภำพรวม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

1.ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 4.34 0.73 มาก 86.80 
2.ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 4.34 0.68 มาก 86.80 
3 .ด้ านการประ เ มินความพึ งพอใจด้ าน
คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ 

4.44 0.58 มาก 88.81 

4.ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ 

4.48 0.56 มาก 89.59 

รวม 4.40 0.64 มำก 88.00 
  

           จำกตำรำง พบว่า โครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก (ร้อยละ 88.00) 
 
 จากการด าเนินจัดโครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”    
โดยใช้แบบประเมิน เม่ือวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ  
 ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
 ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจด้านคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ 
 ส่วนที่ 5 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 
ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  (5) 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   (4) 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  (2) 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  (1) 
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มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน ท้ังหมด 182 คน ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอ  
ในรูปของตำรำง ดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตำรำงที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 
ชาย 84 46.15 
หญงิ 98 53.85 
รวม 182 100.00 

                          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 51.78) 
 ตำรำงที่ 2 สถานะของผู้ตอบค าถาม 

สถำนะ จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 
ผู้บริหาร/อาจารย ์ - - 

บุคลากร 63 34.62 
นักศึกษา 119 65.38 

รวม 182 100.00 
      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เป็นนักศึกษา (ร้อยละ65.38) 
 ตำรำงที่ 3 มหาวิทยาลยัของผูต้อบค าถาม 

มหำวทิยำลัย 
จ ำนวนผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 20 10.99 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 22 12.09 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 29 15.93 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 17 9.34 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 82 45.05 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 9 4.95 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 3 1.65 

รวม 182 100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ร้อยละ 45.05) 
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ส่วนที่ 2 ด้ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
 ตำรำงที่ 4 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 

กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 4.46 0.57 มาก 89.12 
รูปแบบการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.47 0.75 มาก 89.34 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.15 0.86 มาก 82.97 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน  4.27 0.71 มาก 85.38 

รวม 4.34 0.72 มาก 86.70 
  

 จำกตำรำง พบว่าโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”  
ของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการคร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 86.70 
 

ส่วนที่ 3 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร  
 ตำรำงที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)ของผู้ตอบแบบประเมิน  

ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  4.35 0.62 มาก 86.92 
เทคนิควิธีในการน าเสนอเน้ือหาของวิทยากร  4.42 0.69 มาก 88.46 
การตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน าของวิทยากร  4.23 0.64 มาก 84.62 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวมของวิทยากร  4.35 0.73 มาก 86.92 

รวม 4.34 0.67 มาก 86.73 
  

 จำกตำรำง พบว่าโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”             
ของผู้ตอบแบบประเมินด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)  คร้ังน้ี อยู่ในระดับ มำก  
คิดเป็นร้อยละ 86.73 
ส่วนที่ 4 ด้ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที่ 
 ตำรำงที่ 6 การประเมินความพึงพอใจด้านคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ของผู้ตอบแบบประเมิน 

กำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคณะท ำงำน 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

คณะท างานมีการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.35 0.68 มาก 86.92 
คณะท างานมีความสามารถในการดแูลและแก้ปัญหาได้
อย่างด ี

4.35 0.48 มาก 86.92 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคณะท ำงำน 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

การประสานงาน และการประสานงานของคณะท างาน 4.58 0.57 มากที่สุด 91.65 
การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจา้หน้าที ่ 4.46 0.57 มาก 89.23 

รวม 4.43 0.57 มาก 88.68 

  
 จำกตำรำง พบว่าโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”              
ของผู้ตอบแบบประเมินด้านคณะท างาน/เจ้าหน้าที่คร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 88.68 
 
ส่วนที่ 5 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 ตำรำงที่ 7 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 

กำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการวางแผนและการด าเนินงานได้เป็น
อย่างด ี

4.38 0.49 มาก 87.69 

ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ได้เป็นอย่างดีและ
พร้อมเป็นแกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) 

4.61 0.56 มากที่สุด 92.20 

ท่านอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะน้ีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 4.65 0.55 มากที่สุด 93.08 
ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมคร้ังน้ี 4.23 0.64 มาก 84.62 

รวม 4.47 0.56 มาก 89.40 
  

 จำกตำรำง พบว่าโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”              
ของผู้ตอบแบบประเมินด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับไปใช้ประโยชน์  คร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก                    
คิดเป็นร้อยละ 89.40 
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บทสรปุ กำรจัดโครงกำรอบรม“แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสนิทร”์วันที่ 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
1. หลกักำรและเหตุผล 
 แผนงานด้านการพัฒนาคนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างและพัฒนา “ก าลังคน” 
(Manpower) ที่เป็นยุวชนคนรุ่นใหม่ ไม่จ ากัดว่าเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่จะมีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงคนไทยรุ่นใหม่ทุกคนจะได้รับ “โอกาส” ในการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเองจนได้ “ความรู้ใหม่” 
หรือ “นวัตกรรม” ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้อยา่งยั่งยืน ดังน้ัน การพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของ
ประเทศให้เป็น “คนไทยแห่งศตวรรษที่ 21” ที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีจิตสาธารณะ และ
ท่ามกลางความผันผวนทางดา้นเศรษฐกิจและการค้าโลกท าให้นักศึกษาสามารถลดภาวะการว่างงานของบณัฑิตใหม่ได้ 
ด้วยการบ่มเพาะอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล”  มหาวิทยาลัยได้น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ควรสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิด “วิศวกร
สังคม” ขึ้นมา ซ่ึงค าว่าวิศวกรสังคมน้ัน จะสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ใน
ชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงตอ่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะ
หลัก 4 ประการ คือ 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตแุละผลเห็นปัญหาเปน็
เร่ืองท้าทาย 2. การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนไปเพื่อ
น าไปแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนได้ 3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมก าลัง ไม่ว่าจะ
ภายในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ และ 4. ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นความส าคัญของการพัฒนาคน
ไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีความมุ่งหวังเพื่อสร้างและพัฒนา “ก าลังคน” (Manpower) ที่เป็นยุวชนคนรุ่นใหม่
ไม่จ ากัดว่าเป็น นักศึกษาจะมีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมกิจกรรมอบรม “แกนน า
วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้ง
สามารถมองเห็นปัญหาเป็นเร่ืองท้าทาย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
และเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) 
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2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) โดยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
            2.2 เพื่อนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถมองเห็นปัญหาเป็นเร่ืองท้าทาย 
            2.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้   
   2.4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม     
 
3. ขอบเขตของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร         
     บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย      จ ำนวน 162 คน  
 คณะท างาน พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี   จ านวน 2 คน 
 ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   จ านวน 10 คน 
 ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  จ านวน 120 คน 
(นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี จ านวน 80 คน อาจารย์ บุคลากร จ านวน 40 คน) 

      บุคคลภำยในมหำวิทยำลัย        จ ำนวน 115 คน    
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   จ านวน 60 คน 
 อาจารย์และบุคลากรที่เข้าอบรม    จ านวน 30 คน 
 อาจารย์ บุคลากรด าเนินโครงการ    จ านวน 25 คน 
      ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชนบางไส้ไก่ ชุมชนมัสยิด   
 
4.ผลกำรประเมินโครงกำร 
  1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.ผู้ เข้าร่วมโครงการอบรม“แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”                  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก (ร้อยละ 88.00) 
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ  
 งบประมาณท่ีใชต้ลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๘๑๑,๒๕๐ บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันสองร้อยหา้สิบ
บาทถ้วน)  โดยแบง่งบประมาณโครงการได ้ดงัน้ี 

รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน      ๓๖๘,๖๐๐  บาท 
๒. งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (๒,๕๐๐ x ๑๒๕ คน )   ๒๓๓,๘๕๐  บาท 
๓. งบประมาณเงินกิจกรรม (บกศ.)     ๒๐๘,๘๐๐ บาท  

    รวม     ๘๑๑,๒๕๐บาท 
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6. สรุป 
 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม “แกนน า
วิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 
 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเร่ืองท้า
ทาย 
 2. การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนเพื่อน าไป
แก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ 
 3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมก าลังไม่ว่าจะภายในท้องถิ่นหรือนอก
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 4. ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ 
 โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 ภายในงานมีการบรรยายและกิจกรรม ดั้งน้ี 
 การบรรยาย หัวข้อ “วิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ” วิทยากรโดย ดร.รงรัตน์ อิสโร คณะท างานของ 
พล.อ.ดาว์พงษ์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน 
 กิจกรรมฟ้ำประทำน 
ฝึกทักษะพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคม ฝึกการแยกแยะ Objective Data และ Subjective Data 
ฝึกการวิเคราะห์เหตุ-ผล วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 
 กิจกรรมสันทนำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
กิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อ่ืน ฝึกทักษะการตั้งค าถามจนเป็นอุปนิสัยฝึกจัดระบบข้อมูล 
วิทยากรโดย อาจารย์กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ทั้งน้ี ในช่วงเย็นยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์สร้าง
ความสัมพันธ์ “เสน่ห์วันวาน เริงสราญงานวัด รัตนโกสินทร์ย้อนยุค” ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม “แกนน าวิศวกร
สังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” โดยกิจกรรมในวันที่ 2 มีดังน้ี 
 - กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 - กิจกรรมไทม์ไลน์พัฒนาการ : ฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมายผ่านการศึกษาข้อมูล
ตามล าดับเวลา 
 - แนะน า “กูรู ตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
 - กิจกรรมการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - กิจกรรมไทม์ไลน์กระบวนการ : ฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมาย ผ่านการศึกษาข้อมูล
ตามกระบวนการณ์ 
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 - กิจกรรมการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - กิจกรรมสันทนาการ 
 - ฝึกสรุปและจัดระบบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตวัแทนผลิตภัณฑช์ุมชนด้วยไทม์ไลน์
พัฒนาการ 
 - ฝึกสรุปและจัดระบบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตวัแทนผลิตภัณฑช์ุมชนด้วยไทม์ไลน์
กระบวนการ 
 - การฝึก M.I.C. Model เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเตรียมการน าเสนอสรุปบทเรียนการอบรมที่ได้รับและ
แนวทางการขยายผลกิจกรรมวิศวกรสังคมของแต่ละมหาวิทยาลัย  วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และดร.รงรัตน์ อิสโร คณะท างานของ พล.อ.ดาว์พงษ์           
รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ให้ความรู้นักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 9 อาคาร 11 
 วันที่ 20 มีนาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "อบรมแกน
น าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์" ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรับฟังสรุปผลกิจกรรมจากนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมฯ น้ี เป็นการให้ 
"เคร่ืองมือ" ส าคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและ
อารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา, เข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน และ
คนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม, รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผน
อนาคตได้, ตลอดจนให้ความส าคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ 
เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ "เกาให้ถูกที่คัน" ตามบริบทและศักยภาพ และสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานให้
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการ         
ที่ทันสมัย อาทิ Design Thinking, Lean Business Model, และ Startup Process เคร่ืองมือทั้งหมดน้ีจะเป็น
พื้นฐานส าคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และ
นักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน ที่ส าคัญคือการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ทั้ง 6 แห่ง และ 12 ชุมชน/พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 200 คน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เป็นการให้ “เคร่ืองมือ” ส าคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม จ านวน 5 เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือแรกจะท าให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็น
ต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา 
 เคร่ืองมือที่ 2 จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลา
และประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม (put the right man to the right job) 
 เคร่ืองมือที่ 3 จะท าให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตได้ 
 เคร่ืองมือที่ 4 จะท าให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุก
ขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ “เกาให้ถูกท่ีคัน” ตามบริบทและศักยภาพ 
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และเคร่ืองมือสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 
และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean 
business model, Service design และ Startup process 
 ซ่ึงทั้งหมดที่จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด 
นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ได้อย่างยั่งยืน และที่ส าคัญคือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปภำพ กำรจัดโครงกำรอบรม“แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” 

วันท่ี 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 1 ควำมรู้สึก (Feeling) 

 

 
 

เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 2 ส่ิงที่เห็น (Fact) 
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เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 3 วิเครำะห์เหตุผลให้เป็น เหตุ - ผล 

 
 

เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 4 แบบสัมภำษณ์นำฬิกำชีวิต  
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เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 5 ไทม์ไลน์ “พัฒนำกำร” 

 
 
เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 6 ไทม์ไลน์ “กระบวนกำร” 
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เครื่องมือวิศวกรสังคมชิ้นที่ 7 แผนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
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รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรอบรม“แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” 

วันท่ี 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 ผู้บริหำร/ คณำจำรย์ / บุคลำกร 

 
 
 นักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร์เกษม 



         ส ำนักกิจกำรนกัศึกษำ  Office of Student Affairs    
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ Bansomdejchaopraya  Rajabhat University 

 

 
 
 
 ผู้บริหำร/ คณำจำรย์ / บุคลำกร 

 
 
 นักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
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 ผู้บริหำร/ คณำจำรย์ / บุคลำกร 

 
 
 นักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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 ผู้บริหำร/ คณำจำรย์ / บุคลำกร 

 
 
 นักศึกษำ 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
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