
โครงการประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ด ี(Good Practices) 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” 

ส าหรับนักศึกษา 

 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน     การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม     การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อเรื่อง/แนวทางการปฏิบัติที่ดี :    สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
                                               กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอ  :     นางสาวทวีทรัพย์  ปั่นอินทร์ 
ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอ  :     นางสาวนพรัตน์  ค าแพ่ง 
ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอ  :     นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หน่วยงาน   :     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
เบอร์โทรศัพท์   :     02-665-3777 ต่อ 5004 
เบอร์โทรสาร   :     - 
E-mail address  :     arch_rmutp@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arch_rmutp@hotmail.com


ชื่อเรื่อง/แนวทางการปฏิบัติที่ดี :    สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
                                               กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเน้นหลักบูรณา
การความคู่กันระหว่างชุมชนและการเรียน โดยใช้กับทั ง 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยในปีการศึกษาที่ 1/2557 ได้จัดการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอนจากพื นที่จริงที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยได้มีการหยิบยกโจทย์ตัวอย่างจากทาง
ชุมชน มาให้นักศึกษาทั ง 3 สาขาวิชา ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามาจาก วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 วิชาปฏิบัติการโรงงาน 
และวิชาผังเมืองเบื องต้น ใช้ในการท าโจทย์จากชุมชนโดยมีอาจารย์ภายในคณะคอยให้ค าปรึกษา พร้อมทั งให้นักศึกษาน าเสนอ
ต่อหน้าชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งผลงานการท างานให้ชุมชนของนักศึกษาทั ง 3 สาขาวิชา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ได้ดังนี  

- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ท าการออกแบบต่าง ๆ ดังนี  โลโก้ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ บรรจุภัณฑ์ 
กล้วยกวน บรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ บรรจุภัณฑ์ถ่านอิวาเตะ และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้ดอง เป็นต้น 

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ท าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื นถิ่น เช่น ของประดับ
ตกแต่งผนังจากไม้ไผ่ ล าโพงจากกระบอกไม้ไผ่ ภาชนะบรรจุเทียนหอมจากไม้ไผ่ เป็นต้น 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้น าความรู้จากวิชาผังเมืองเบื องต้น มาก าหนดแผนพัฒนาพื นที่ของทางชุมชนเพ่ือการ
รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และนันทนาการ เป็นต้น 

จากการที่ทางคณะได้น านักศึกษาลงปฏิบัติการในพื นที่จริง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน ได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการท างานความต้องการของทางชุมชน และเพ่ือที่เป็นการยกระดับความสามารถของนักศึกษา และเพ่ิม
ชื่อเสียงให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

ประวัติหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร 

 ในปี พ.ศ. 2540 ได้ด าเนินการจัดตั งสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ น เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง 2 ปี) สังกัดคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรปี พ.ศ. 2541 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) รับนักศึกษาที่จบร ะดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จบการศึกษาสายออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปประยุกต์ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน นิเทศน์ศิลป์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาในระดับ ปวส. เป็นเวลา 2 ปี โดยนักศึกษาที่จบ
การศึกษาสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการโอนเปลี่ยนคณะจากเดิมสังกัดคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ไปสังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมของหลักสูตร และลักษณะการเรียนการสอน   ซึ่งเป็นลักษณะการ
เรียนการสอนเฉพาะ  ทั งสายการออกแบบผลิตภัณฑ  ์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ มีทั งศิลป์ และวิทยาศาสตร์ 
เท่าๆ กัน ก็จะท าให้บรรยากาศและเนื อหาวิชาสามารถประยุกต์ใช้กันได้ดียิ่งขึ น 



 ปี พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานนามสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ซึ่งประกอบด้วย
วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตพาณิชย์พระนคร และวิทยาเขตพระ
นครเหนือ รวม 5 วิทยาเขตเข้าด้วยกัน    ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  เปิดการเรียนการ
สอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี   และภายในปีการศึกษา 2552 คณะฯ จะ
เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต(สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เพ่ือให้ครบ
องค์ประกอบของคณะซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ยิ่งขึ นในอนาคต 

 ปี พ.ศ. 2555 คณะได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต(สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 

 วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะเป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยการตั งโจทย์สมมุติขึ นมาเพ่ือให้นักศึกษาภายในชั นใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้คะแนนเมื่อนักศึกษาได้
ออกแบบชิ นงานตามโจทย์เสร็จสิ นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั น ๆ เพียงคนเดียว 
 ซึ่งต่อมาทางคณะได้พบว่าวิธีในการสอนดังกล่าว ในบางครั งอาจไม่สามารถน าไปใช้ในสถานประกอบการได้จริง เพราะ
เนืองด้วยผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบมานั น ตอบโจทย์แต่เพียงผู้สอนอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ 
ผู้ซื อในตลาดเลย เพราะ “สินค้าท่ีขายได้นั นบางครั งไม่จ าเป็นต้องมีความสวยงามเสมอไป แต่ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและ
ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง” ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ นมา
อีกระดับ โดยการตั งโจทย์สินค้าจากสินค้าที่มีขายอยู่จริงในท้องตลาดปัจจุบันและให้นักศึกษาได้ออกแบบจนถึงขั นท าต้นแบบ
สินค้าเพ่ือน ามาเสนอในรูปแบบของการฟรีเซนต์ โดยทางคณะได้ท าการเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้านั น ๆ มาเป็น
คณะกรรมการในการให้คะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี  นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในส่วนของการน าเสนอ
ผลงานจริง ได้รับค าปรึกษา และได้รู้ถึงจุดด้อยจุดเด่นของชิ นงานของตัวนักศึกษา ซึ่งจากข้อมูลเบื องต้นที่ได้น าเสนอมา 
สามารถสรุปปัญหาอันเกิดจากวิธีด าเนินการในอดีตได้ดังนี   

ภาคทฤษฎี  
1.พฤติกรรมของนักศึกษาในศาสตร์การออกแบบมักชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปท า

ให้การรับรู้ในภาคทฤษฎีในรูปแบบเดิมไม่สัมฤทธิ์ผลในการรับรู้  
2.นักศึกษามักมีความเบื่อหน่ายและท าให้การสอนไม่เกิดความต่อเนื่องอันมีผลจากการรับรู้ในคาบที่ผ่านมา  
3.ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและธรรมชาติของนักศึกษาแต่ด้วยเหตุผลแห่งการเป็นทฤษฎีผู้สอนก็มีความคิดใน

ลักษณะเดียวกับนักศึกษาเปรียบเสมือนผู้สอนเป็นนักร้องแต่มีผู้ฟังน้อยจึงไม่สนุกในการสอนเช่นกันแม้จะหารูปแบบ
การสอนด้วยเกมส์แล้วก็ตาม  

4.นักศึกษาเรียนเพียงเพ่ือให้มีคะแนนแต่ไม่มีความสุขในการท างาน  
5.นักศึกษาบางคนยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเรียนศาสตร์นี ไปจะประกอบอาชีพได้อย่างไร  

ภาคปฏิบัติ  
1.ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโจทย์ที่ตั งเป็นเพียงสิ่งสมมุติจึงไม่มีทิศทาง  
2.แม้ว่าบางครั งจะได้พบเจ้าของสินค้าที่นามาเป็นโจทย์แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเพราะ

เจ้าของไม่ได้สนใจหรือมีความต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่เพียงเพราะนักศึกษาเป็นผู้ไปขอโจทย์นั นมาเอง 

 



แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วธิีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 

 แนวทางการดาเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก( PDCA) 
  มีชั นตอนการด าเนินงาน ดังนี  

- Plan (การวางแผน)  
ในขั นตอนการวางแผนนี ได้แบ่งเป็น 3 แนวทางประกอบด้วย 

1. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจากชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ มาสู่
บทเรียนโดย ให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาไปสู่การพัฒนาชุมชนและน าผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยได้น าชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นชุมชน
เป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้การบริการวิชาการโดยอาจารย์ภายในคณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะ
น านักศึกษาลงพื นที่จริงในชุมชน 

3. จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณโดยชี ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุมชนและผลที่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผน ดังนี  

1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  
1.1 ความต้องการของนักศึกษา  
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเริ่มกระบวนการใน

เบื องต้นพบว่า นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานที่จริง
ผสมผสานกับการเรียนรู้ร่วมกับการน าทฤษฎีประยุกต์ โดยจากส ารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการ
และสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม  

1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา  
การที่จะน านักศึกษาเข้าสู่พื นที่จริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียนการสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติ

ได้แล้ว ทั งนี ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมได้แก่ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4  
วิชาปฏิบัติการโรงงาน วิชาผังเมืองเบื องต้น  

 
   2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน  

ดังที่กล่าวไปแล้วในบทสรุปผู้บริหารจากการสารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผล
สารวจในด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และความพึงพอใจ โดยสา
นักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนา ร้อยละ 2.7 ไม่มีการพัฒนา และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีร้อยละ 14.3 สาหรับ
ประชาชนที่ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีการพัฒนานั น เห็นว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมี
การพัฒนาในระดับมาก ร้อยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง ร้อยละ 49.9 และพัฒนาน้อย ร้อยละ 12.9 จากผล
สารวจดังกล่าวชี ให้เห็นว่าการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี หากชุมชนต้องรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอาจทาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ทันต่อพัฒนาในหลายๆด้าน  ซึ่งในด้านการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกขีดความสามารถเพ่ือสร้างมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์  
ตลอดจนเพิม่ศักยภาพของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการรับรู้ ผู้บริโภครองรับประชากรใน 

รวมถึงความต้องการในการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ภายในชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมธรรมชาติ 

 
 



3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับการพัฒนาประเทศในด้านวิชาชีพบน

พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพ่ิม ท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม บริการงานวิชาการ
และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั น
มหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริมการ
สร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็นสังคมผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิชาชีพที่ด าเนินงานสอดรับ
กับความต้องการของชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานตามนโยบายของชาติจึงท าให้
การด าเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง นอกจากนั นทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ยังรับหน้าที่ประสานงานและดูแลกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

- Do (การปฏิบัติ) 
ในขั นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี  

1. อาจารย์ผู้สอนลงพื นที่เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้าน สินค้าบรรจุภัณฑ์ วัสดุพื นถิ่น และสภาพพื นที่ภายใน
ชุมชน เพื่อน ามาท าการแบ่งการเรียนการสอนโดยในโจทย์จริงจากพื นที่ 

 
รูปที่ 1 การลงพื นที่เพ่ือเก็บข้อมูลของทางอาจารย์ 

 

 
รูปที่ 2 การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการกับผู้น าในชุมชน 

 



2. เชิญผู้น าชุมชนจากชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน เพื่อเป็นแนวทางของ
นักศึกษา และให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ 

 
รูปที่ 3 เชิญผู้น าในชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ มาบรรยายให้ความรู้ 

กับทางอาจารย์และนักศึกษา 
 

 
รูปที่ 4 เชิญผู้น าในชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ มาบรรยายให้ความรู้ 

กับทางอาจารย์และนักศึกษา 
 

3. ด าเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนน าผลงานไป
น าเสนอท่ีชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ 

 
รูปที่ 5 น าเสนอผลงานแก่ทางอาจารย์ประจ าวิชา 

 



4. นักศึกษาลงพื นที่จริงที่ ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไป
เป็นที่ปรึกษา 

 
รูปที่ 6 นักศึกษาลงพื นที่จริง ณ ชุมชนหมู่บ้านถ  าเสือ 

 

5. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการออกแบบในด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และสถาปัตยกรรม แก่
ผู้ประกอบการในชุมชนผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ น 

 
รูปที่ 7 นักศึกษาน าเสนอผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ 

 

 
รูปที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอแผนพัฒนาชุมชน 



 
รูปที่ 9 นักศึกษาสาขาวิชาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จากวัสดุพื นถิ่น 
 

6. ให้นักศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของเจ้าของสินค้า 

 
รูปที่ 10 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด าเนินการแก้ไขต้นแบบ 

ตามค าแนะน าของผู้น าชุมชนในพื นที่ 
 

 
รูปที่ 11 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด าเนินการแก้ไขต้นแบบ 

ตามค าแนะน าของผู้ประกอบการ 
 



 
รูปที่ 12 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ด าเนินการแก้ไขต้นแบบ ตามค าแนะน าของผู้ประกอบการ 
 

7. หลังจากการแกไ้ขเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาได้น าผลงานต่าง ๆ มาน าเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
โดยได้มีคณะกรรมการที่ตัดสินจาก ผู้น าชุมชน ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ผู้ประกอบการในชุมชน ตลอดจน องค์กรอ่ืน ๆ ที่ให้การสนับสนุนชุมชน 

 
รูปที่ 12 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

แสดงผลงานที่แก้ไขในรูปแบบนิทรรศการ 
 

 
รูปที่ 13 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

แสดงผลงานที่แก้ไขในรูปแบบนิทรรศการ 



 
รูปที่ 14 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม แสดงผลงานที่แก้ไขในรูปแบบนิทรรศการ 

 
8. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับทางชุมชนเพื่อน าไปใช้ในการ

ผลิตจริง 

 
รูปที่ 15 ส่งมอบผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื นถิ่นไม้ไผ่ 

 

 
รูปที่ 16 ส่งมอบผลงานด้านการการวางแผนพัฒนาพื นที่ชุมชนและรอบๆ ชุมชน 

 
 
 



 
รูปที่ 17 ส่งมอบผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าภายในชุมชน  

ให้กับทางผู้ประกอบการ 
 

- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 
แบง่เป็นแนวทางได้ ดังนี  

1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถต่อยอดได้
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละคน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการในชุมชน 
3. การที่ผลงานของนักศึกษาได้ถูกน าไปใช้จริง ทั งภายในชุมชนและการค้าขาย 
4. นักศึกษาน าผลงานที่ส าเร็จแล้วมาน าเสนอ ให้อาจารย์ประจ าวิชาดูในชั นเรียน หลังจากเสร็จกิจกรรม 

 

- Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ) 
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี  

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั งด้านของการบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชน 
2. นักศึกษาน าโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพื่อไปปรับเป็นหัวข้อในการท าวิจัยในรายวิชาการท าสาร

นิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพ่ือน ามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน หรือการน าไปสู่

งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนต่อไป 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า  
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่าหากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี   
1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา  

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเป็นการทดสอบ  
     ความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง  
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง  
1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ นและนาไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพ่ือนร่วมชั นเรียน  
1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม  



1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต  
1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถน าไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
1.7 นักศึกษาสามารถน าแนวทางนี สู้การต่อยอดในอาชีพอิสระ  
1.8 นักศึกษาได้รับการยกย่องจากสังคม 

 2. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  

2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ  
2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็นที่รู้จักของสังคมซึ่งจะน าไปสู่ชื่อเสียง  
2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พ่ึงของชุมชน  
2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสาฯ การวิจัย การบริการ           
     วชิาการ เครื่องข่ายองค์กรท้องถิ่น  

3. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น  
3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมท างานเพ่ิมเติม  
3.2 ประหยัดงบประมาณด าเนินงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์  
3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างาน  

4. ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชน  
4.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
4.2 ประหยัดต้นทุนจากค่าออกแบบ 
4.3 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม 
4.4 ได้แผนพัฒนาพื นที่ทั งระยะสั น กลาง และยาว 
4.5 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  
4.6 ได้เป็นผู้ก าหนดงานตามความต้องการของตนเอง 
 

 5.  นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
5.1 ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กล้วยกวน บรรจุภัณฑ์ข้าวไรท์เบอรี่ บรรจุภัณฑ์หน่อใม้ดอง        
     บรรจุภัณฑ์ถ่านอิวาเตะ บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ บรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 18 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ข้าวไรท์เบอรี่ จากการออกแบบของนักศึกษา 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 



5.2 ในด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ น ได้แก่ กล่องล าโพงจากไม้ไผ่ ของประดับตกแต่งจากวัสดุไม้ไผ่ เป็นต้น 
 

 
                    รูปที่ 19 ล าโพงเพ่ิมความดังเสียงจากไม้ไผ่ของนักศึกษา 

          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

5.3 ในด้านของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนในรายวิชาผังเมืองเบื องต้น     
     ด าเนินการวางแผนพัฒนาพื นที่ชุมชน โดยออกมาในรูปของต้นแบบแผนพัฒนาระยะสั น ระยะกลาง  
     และระยะยาว 

 
รูปที่ 19 แผนพัฒนาพื นที่ชุมชนของนักศึกษา 

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

กิจกรรมที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชน เพ่ือพัฒนาและออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
ภายใต้งบประมาณท่ีกาหนด และนาวัสดุการเรียนการสอนที่เหลือทิ งจากรายวิชาอ่ืนมาใช้ประกอบเพ่ือจัดทาต้นแบบ 
น าเสนอต่อผู้สอนและต่อเจ้าของกิจการชุมชนเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนารูปแบบจริง จากการด าเนินกิจกรรมนี 
ส่งผลให้การเรียนในรูปแบบนี แบ่งผลส าเร็จได้เป็น 2 แนวทางประกอบด้วย  

ด้านรูปธรรม ได้แก่  
1. นักศึกษาประหยัดงบประมาณในการเรียน  
2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องใช้งานจริง  
3. นักศึกษาบางคนได้รับค่าตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรม 
4. ลดปริมาณขยะจากการเรียนการสอน  
5. นักศึกษามองเห็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการเข้าสถานประกอบการ  



ด้านนามธรรม ได้แก่ 
1. นักศึกษามีเครือข่ายชุมชนในการต่อยอดด้านต่างๆ เช่นการท าสารนิพนธ์ก่อนสาเร็จการศึกษา  
2. นักศึกษามีจิตสาธารณะและรับฟังความคิดผู้อ่ืนก่อนออกไปสู่โลกอาชีพ  
3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ได้เป็นผู้สร้างผลงานนี   
4. นักศึกษาได้ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นทฤษฎีของตนเอง  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) ความมุ่งม่ัน และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา  
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขา

สถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความร่วมแรง
ร่วมใจในการท างานเพ่ือสังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั นจะเห็นได้ว่าจากสารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการและ
สนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี  และด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถท าให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 
ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั งนี หากขยายความจากผู้ที่ต้องการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาในส่วนนั นมี
ภาระด้านการทางานเพ่ือหาเลี ยงครอบครัวหรือไม่สามารถลางานได้  

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดังนั นการด าเนินกิจกรรม

ใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนหากเป็นการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากนั นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็ให้การเอื อเฟ้ือเวลาและอุทิศตนเพ่ือความช่วยเหลือหากเป็นประโยชน์และ
สนับสนนุมหาวิทยาลัยเช่นกัน  

3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถิ่น 
  ผู้ประสานงานและองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ความร่วมมือกับ
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั งในด้านของการให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ   

4) กลุ่มอาชีพชุมชน  
จากความต้องการการพัฒนาตนเองของกลุ่มอาชีพจึงนามาสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารวมถึง 

กลุ่มอาชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษาเป็นขวัญและก าลังใจในค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์
และการวางแผนพัฒนา นอกจากนั นกลุ่มอาชีพยังเปรียบเสมือนครูผู้ชี แนวทางให้ข้อมูลเช่นกัน 

 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 

- ปัญหา อุปสรรค  
แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านการวางแผนพัฒนา ที่ออกเป็นที่ประจักษ์ของกลุ่ม

อาชีพ และผู้ประสานงานอย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี   
1.ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันทาให้งานที่ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้สอนถึงแม้

ผู้ประกอบการจะยอมรับในผลงานนั น  
2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั งแรกท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้เสียเวลาเพ่ิมขึ น  
3. กลุ่มอาชีพให้เวลาหลังจากการพบปะกัน น้อยเกินไป  
4. นักศึกษายังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเท่าท่ีควรท าใหน้ักศึกษาออกแบบตามอารมณ์ท าให้ผู้สอนต้องชี แจง

เพ่ิมเติมท าให้ต้องเพ่ิมเวลาสอนส่งผลให้ความเข้มข้นในการตรวจงานลดลง  
 
 
 



-    แนวทางการแก้ไข  
1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอก และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

จากทางอาจารย์ประจ าวิชา 
2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขึ น 
3. เพ่ิมการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ น 
 

ความท้าทายต่อไป  
เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั นปีต่อไปสามารถด าเนิการต่อยอดจากผลงานการออกแบบในด้านของบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ น
ดังนั นความท้าทายต่อไป ดังนี คือ  

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล  
2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน  
3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน  
4. โครงการจัดตั งบริษัท เสมือน เพ่ือการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
    และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่การค้า 
5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื นที่จริงทุกรายวิชา 

 



ความท้าทายต่อไป  
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ นดังนั นความท้าทายต่อไปคงพอสรุปได้รายข้อดังนี   
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล  

2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน  

3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน  

4. การสร้างเครือข่ายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนกับอาเซียน  

5. โครงการจัดตั งบริษัท เสมือน เพ่ือการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 

การสร้างต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่การค้า 


